
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

                ШКОЛСКА 2020/21.ГОДИНА    

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ    

ЋУПРИЈА      
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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 

30.8.2021.године донео је одлуку да се усвоји  

  

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

Школе за музичке таленте за школску 2020/21.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:  

❖ учионица за општеобразовну наставу  

❖ учионице за учење и вежбање  

❖ учионице за музичку теоријску наставу   

❖ 31 кабинет за индивидуалну наставу и вежбање  

❖ 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   
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Наставничка зборница и кабинети за ваннаставно особље   

❖ наставничка зборница   

❖ кабинет за психолога   

❖ канцеларија за рад административног особља  

❖ канцеларија за референта обезбеђења  

 

2.2. Објекти за васпитно-образовни рад  

   

Настава у школској 2020/21. години се одвијала у складу са епидемиошком ситуацијом у земљи 

и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Имајући у виду, на првом месту, безбедност ученика и запослених, настава је једним делом 

реализована у просторијама Школе када су тренутни услови то омогућавали а   када је то било 

неопходно , настава се одвијала комбиновано ( на даљину и у просторијама школе).  

Без обзира на специфичне и отежане услове рада, са побољшањем услова рада и живота у 

школи и дому, наставило се током школске године. И то: 

Школски објекат 

1. На предлог Тима за маркетинг, урадили смо набавку веома важних апарата за квалитетно 

снимање и стримовање наступа и концерата ученика, како бисмо унапредили квалитет 

онлајн извођења, а сами тим и наше присуство у јавности, али и снимање и чување  

материјала за архив школе.  

2. Обогатили смо фонд инструмената – овог пута једним концертним (Petrof) пијанином.  

3. Купљен је нови 7/8 контрабас, јер ученици почињу све раније да уче овај инструмент, па је 

потребна и одговарајућа величина, која ће то олакшати.  

4. Од средстава са ђачког динара, и наших сопствених, купили смо 17 гудала различитих 

величина. 

5. Уз подршку Фондације „Добар глас“ је реализовано струнирање гудала за све 

средњошколце, од стране мајстора Миће Богића, који је као и увек професионално и 

успешно одрадио овај посао и био наш гост. 

6. Ротари клуб Београд - Калемегдан даривао нам је неопходне кутије за инструменте 

Захваљујемо се проф. Божи Радосављевићу на посредовању, учешћу и реализацији доставе 

и пријема ове донације. Сада смо опремљени и инструментима и кутијама у довољном броју 

и квалитету. 

7. У склопу акције хуманитарне организације "Мали свет Канада",  у сарадњи са издавачком 

кућом "Креативни центар" из Београда, Школа је добила  поклон пакет од 83 књиге ове 

издавачке куће. Књиге су изабране од стране стручног колегијума Креативног центра. 

8. По препоруци Министарства,  било је потребно обезбедити топлу воду у школски 

тоалетима. Тако смо почели, а у наставку смо тотално реновирали и зидове и подове, купили 

нове лавабое и тоалетне шоље, па чак стигли и до гранитних плоча, као и сензорских лампи 

и батерија за воду 
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9. Након неколико година аплицирања на конкурсу за инвестициона улагања МПН, при 

Сектору за ученички стандард и инвестиције, добили смо средства за замену дела дотрајале 

столарије, старе преко 30 година. Благовремено и успешно је одрађена набавка и комплетно 

реновиран главни хол, коридор ка малој школи, зборница, и две канцеларије 

администрације. И даље настављамо са радовима на осветљавању и отварању нашег 

великог хола постављањем ватросталног кнауфа и кречењем.  

10. Опет смо у делу ходника ка администрацији окречили зидове и заменили постојећу дрвену 

ламперију. Испред кухиње интерната урађене су столице за ученике, а на првом и другом 

спрату у васпитачким собама урађен је нови намештај којим се добило више простора за за 

све неопходности које користе васпитачи и ученици. 

Двориште школе 

11. Током летњег распуста, представници помоћно - техничког особља школе били су 

креативни те су осмислили клупице са надстрешницом, коју би користили запослени, 

ученици, родитеље и гости школе.  

12. Обновљене су и клупице за ученике у дворишту школе. Од палета су направљени столови 

које ученици користе за ужину и проводе слободно време, а наставници и васпитачи 

користе за рад са ученицима на отвореном.  

13. Изградња тротоара испред главног улаза школе.  

14. Озеленели смо и прилаз главном улазу школе, како би био што пријатнији и за нас који ту 

радимо и за госте који буду долазили. 

 

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 29 неодређено 

3. 
Игор Вaсиљевић 

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

одређено 

4. Милица Младеновић виолина 1,5,6,7,9. 100 VII 13 неодређено 

5. 
Драгутин 

Младеновић 
виолина 2,4,7,8,9. 100 VII 12 неодређено 
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6. 
Даница Гавриловић 

виолина 
припремни, 

5,7,9,10. 
100 VII 32 неодређено 

7. Милош Симић виола 

читање с 

листа 

1,6,8. 80 

20 

 

VII/2 16 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 12 неодређено 

10. Ивовић Жељко 

Камерна 

музика/ 

Мали 

oркестар/ 

Читање 

партитура 

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

410 

50/ 

20/ 

30 

VII 10 неодређено 

11. Божа Сарамандић виолончело 9,10 30 VII 33 

уговор  о 

извођењу 

наставе 

12. 
Душан Здравковић 

 

Контрабас/ 

читање 

партитура 
1,9/8,9,10/9 

 

90/ 

10 

 

VII 5 неодређено 

13. Драган Мирчић 

читање 

партитура/ 

Велики 

оркестар 

4-10/7-10 80/ 20 VII 10 неодређено 

14. 

Милица Mихаиловић 

(замена Mилош Чорлија, 

Симонида Пешић) 

камерна 

музика 

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

7,8,9 

100/ 

(40/ 

40) 

VII/ 

VII/ 

VII 

6/ 

3/ 

12 

неодређено/ 

одређено/ 

одређено 

15. Милош Чорлија 

Виолина 

7,8,9,10. 
60 

 
VII 3 одређено 
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16. Ели Крстева Виолончело 
припремни, 

2,4,6,8,10 
100 VII/2 8 одређено 

17. 

 

Јелена Василијевић 

 

Упоредни 

клавир 
3,4,5,6,7,8 100 VII 10 

50%одређено/ 

50%неодређено 

18. Ненад Милошевић 
Упоредни 

клавир 
3,4,5,6,7,8 100 VII/2 21 неодређено 

 

  

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  

  

Музички инструменти/ 

Теорија музике/ 

Контрапункт/ 

Национална историја 

музике/ 

-Историја музике са 

познавањем музичке 

литературе/ 

Хармонија  

6,7/10/8,9,10  

5/ 

10/ 

15/ 

5/ 

30/ 

35/ 

  

VII/ 

VI  
1  одређено  

2.   
Ирена  

М.Милошевић  

  

Солфеђо/ 

Хор 
  

 

припремни  

1,2,3,4,6 ,9, 10  

90/ 

10 
VII  15  

  

неодређено  

    

3.   

    

Горан 

Миљковић  

  

Солфеђо/ 

Музички облици / 

Библиотека 

5,7,8/7,8,9/7/9,10/9,10  

30/ 

20/ 

   50 

VII  22  неодређено  
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2.3.3. Клавирски сарадници   

Р.б.   Презиме и име наставника   
%  

ангажовања   

Степен 

стр. 

спреме   

Радни  

стаж   
Статус р.о.   

1.   Јована Николић    

 

100   VII   2   недређено   

2.   Зоран Гавриловић   100   VIII   28   неодређено   

3.   Никола Шћеповић  100   VII   8  неодређено   

  

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 

Српски језики 

књижевност 

5-10 40 

65 

VII 27 неодређено 

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

8,9,10 
100 VII 28 неодређено 

3. Николић Ана 

Енглески језик 

Немачки језик 

Библиотекар, 

нототекар, 

медијатекар 

5,6,9,10 

10/ 

19/ 

50 
VII 14 

неодређено/ 

одређено / 

неодређено 

4. Даца Стевановић Немачки језик 7,8 11 VII 15 неодређено 

5. Андрејић Весна 

Наставник у 

целодневној 

настави са 

одељенским 

старешинством 

2,4 100 VII 28 неодређено 

6. 

Јована Тодоровић 

(замена за Љиљану 

Тодоровић) 

Наставник у 

целодневној 

настави са 

одељенским 

старешинством 

1,3 100 VII 3/ 32 
одређено/ 

неодређенo 

7. 
Душанка 

Радовановић 
Биологија 6,7,8,9 20 VII 22 неодређено 
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8. 
Маријa Петровић 

Боровинa 
Биологија 5 10 VII 13 неодређено 

9. Весна Тирменштајн 

-Историја са 

историјом 

културе и 

цивилизације 

- Историја 

5-9 
10/ 

25 
VII 19 неодређено 

10. Ивана Гавриловић Географија 

Васпитач у дому 

5-8 25/ 

40 

VII 18 неодређено 

11. 

Жарко Боровина 

(замена за Миљанић 

Дарка) 

Физика 6-9 20 VI 7/ 15 
одређено/ 

неодређено 

12. 

Данијела 

Станојевић/ 

Жарко Боровина 

Математика 5-8 44 VII 5 неодређено/одређено 

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

14. 
Слађан Миленковић Ликовна култура 

5,6,7 15 VII 29 неодређено 

15. 
Бранислав 

Јевремовић 
Социологија 10 5 VII 18 неодређено 

16. Радмила Радић Психологија 10 10 VII 9 неодређено 

17. Јован Милинковић Филозофија 10 5 VII 26 неодређено 

18. 
Драгослава 

Костандиновић 

Физичко 

васпитање 
1-10 100 VII 35 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 11 

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 100 VII 16 неодређено 

2. 
Зорана Првуловић 

Мирчић 

помоћник директора 

 
100 VII 30 неодређено 

3. Мирјана Паунковић секретар 50 (у 

установи 

стандарда) 

50 (школа) 

VII 10 неодређено 

4. Сузана Савић секретар (школа) 50 VI 2 одређено 

5. 

Александра 

Милoвановић 
шеф рачуноводства 

50 (у 

установи 

стандарда) 

50 (школа) 

VII 2 одређено 

6. Ивана Ћирић 

стручни сарадник 

психолог/ организатор 

практичне 

наставе 

50/50 VII 9 неодређено 

7. Јасна М. Стојановић 

стручни сарадник 

психолог 

50 (у 

установи 

стандарда) 

50 (школа) 

VII 16 

неодређено 

 

8. 

Александра 

Тодоровић 

Референт за 

финансијско 

рачуноводствене 

послове 

50 VI 1 одређено 

9. Татјана Миљанић  50 IV 23 неодређено 

10. Радица Алексић 

-референт за 

административно 

правне послове 

-Референт за 

финансијско 

рачуноводствене 

послове 

50 /50 IV 40 неодређено 
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11. Милан Рамадановић 
Домар, мајстор 

одржавања 
100 IV 4 неодређено 

12. Љиљана Рошковић чистачица 100 I 30 неодређено 

13. Наташа Арсић чистачица 100 II 4 одређено 

14. Стојановић Злата чистачица 100 II 31 неодређено 

15. 
Небојша 

Добросављевић 

Домар,мајстор 

одржавања 
100 III 2 одређено 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ  

 

3.1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ У УСЛОВИМА ПАНДЕМИЈЕ ВИРУСА  

КОВИД – 19 

Модел организације наставе  

С обзиром на то да је број ученика у разредима највише 12 и да постоје просторни услови који 

омогућавају физичку дистанцу, наставa се од почетка школске године одржавала у просторијама 

школе, према редовним распоредима часова за групну музичку и општеобразовну и индивидуалну 

музичку наставу.  

У школи се радило у две смене – преподневна која почиње у 08:00 часова и завршава у 13:45 часова, 

као и поподневној смени која почиње у 13:00 часова и завршава у 20:45 часова.  

У ситуацијама када је долазило до погоршања епидемиолошке ситуације, настава је реализована 

делом у просторијама школе, а делом кроз наставу на даљину. То значи, да је један број ученика 

наставу похађао у у Школи, а други број ученика код својих кућа. 

Настава на даљину одвијала се путем платформи, апликација и конференцијских алата  (скајп, зум, 

гугл учионица, вибер...). 

Оцењивање ученика и начин праћења и вредновања постигнућа ученика  

Наставници су ученике оцењивали формативно и сумативно. Ученике у средњој школи, 

наставници су оцењивали у складу са изменама и допунама Правилника о оцењивању ученика у 

средњој школи.  

Одржавање састанака већа, актива и тимова 

Највећи број састанака органа, већа, актива и тимова одржан је онлајн. За сваки од састанака 

израђена је потребна документација (евиденција присуства наставника, табела са дневним редом 

у оквиру које се наставници изјашњавају по питању сваке од тачки дневног реда, записник са 

одржаног састанка).  
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Додатни начини пружања подршке ученицима  

Директор, помоћник директора и стручни сарадници су обављали  педагошко – инструктивни рад 

и пружали сву неопходну подршку наставницима, родитељима и ученицима. 

3.2. 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 13:0020:45 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  
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ОДМОР  19:45 – 20:00  

ОСМИ ЧАС  20:00 – 20:45  
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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  фв ср м рч уч ск л ср е сн дп  фв м ср е дд   ср гв сн рд рд 

2.раз. 
ов ср дп гв уч  фв м ср уч рч сн ср м л е ск  фв ср м сн дд   ср уч уч рд рд 

Весна Андрејић 
3.раз.  

ск  ср м уч  уч м ср уч рч  ср л гв пд е фв м пд ср фв дп  ов сф ср дд рд е 

4.раз. 

ск ср  пд уч  ср м пд рч уч  л ср дд уч гв фв ср дп м фв е  ов уч  м рд рд 

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

мн 

10

мн 
9  5 8 8 дп дд 

Тања П. е 

      
9 

мн 
10 10 8 6 6 7 7 1 2 3 дд 8 9 9 1 4 дп 3 

9 

мн 
2 4 

10

мн 

10

мн 

Ана Н. е 

      5. разред        13:50-14:35       5. разред        13:50-14:35       

Ана Н/Даца С. н 

                        7 8 9 6 5 10 

Данијела С.  м 

             8 7 6 5 дп        7 5 дд 6 8 

Слађан М. л 

             5 6 7                  

Драгослава K. фв 

      1/2 7 9 10 8 

10.

мн
-кг 

9 6 10 5 7/8 3/4 1/2 8 5 3/4 6 

9. 

мн
-кг 

5.

кг 

1-

4 
 7 

10. 

кг 

Рч

10 

6/

9 
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Легенда: рч – разредни час; ск – секција ; кг – корективна гимнастика; дд – додатна настава ; дп – допунска настава; уч – учење; ов – отворена врата  

Весна Т. и 

            6 9     9 5 6 7 8 
рч 

6/7 
      

Ивана Г. г 

                        8 6 6 5 7 дд 

Жарко Б. фк 

                   6 7 8 9 
рч 
5 

      

Душанка Р. б 

      9 8 6 7                     

Марија Б. б 

          5 5                   

Анкица Ђ. х 

                      7 8       

Јован М. фл 

                         10     

Бранислав Ј.. сц 

                          10    

Радмила Р. п 

                10 10             

Жарко Б. ин 

      8 9 7 6 
рч 

9 

рч 

8 
      5          

рч  
8/

9 

 

Верска настава  

               10 9 5 6 7 8          



 

     3.3 Расподела ученика према разредима музичке наставе  

     (од 1-6. разреда, од 7-10.разреда)  

  

ОСНОВНА МУЗИЧКА  ШКОЛА  СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА  

Разред  Инструмент  Број ученика  Разред  Инструмент  Број ученика  

ПРИПРЕМНИ  Виолина   6 (-1) СЕДМИ  Виолина   4 

Виола    Виола     

Виолончело    Виолончело    1 

Контрабас     Контрабас     

  Укупно:    Укупно:  

ПРВИ  Виолина   2 ОСМИ  Виолина    7 

Виола     Виола     

Виолончело    1 Виолончело   2 

Контрабас     Контрабас     

  Укупно:     Укупно: 

ДРУГИ  Виолина    3 ДЕВЕТИ  Виолина    7 

Виола     Виола    3 

Виолончело     Виолончело   2 

Контрабас     Контрабас     

  Укупно:     Укупно:  

ТРЕЋИ  Виолина    7 (-1) ДЕСЕТИ  Виолина    5 

Виола     Виола    2 

Виолончело   5 Виолончело    2 

Контрабас     Контрабас    3 

  Укупно:     Укупно:  

ЧЕТВРТИ  Виолина   2   

  

  

  

  

  Виола     

Виолончело   2 
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Контрабас   1    

  

   

  

   

    Укупно: 

ПЕТИ  Виолина   6 

Виола   1 

Виолончело     

Контрабас     

   Укупно:   

ШЕСТИ  Виолина   3 

Виола   1 

Виолончело     

Контрабас     

   Укупно:   

 

• *Два ученика је током школске године премештено  у другу школу  

  

4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ ВЕЋА 

ШКОЛЕ   

 

 4.1. Извештај о раду Школског одбора   

 

Школски oдбор ради у саставу: 

1.Саша Ђорђевић - председник,представник  родитеља 

2. Предраг Стојадиновић - представник ЈЛС 

3. Љубомир Милановић - представник ЈЛС 

4. Срђан Сретеновић - представник ЈЛС 

5. Марина Ђорђевић - представник запослених 

6. Зоран Гавриловић - представник запослених 

7. Весна Антић - представник запослених 

8. Далиборка Богдановић– представник родитеља 

9. Катарина Ненадовић– представник родитеља 

 

Весна Андрејић - синдикат Независност 

Данијела Јовић, проф. - директор школе 
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Мирјана Паунковић - секретар школе 

 

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

разматрао и усвајао извештаје, давао сагласности и сугестије. 

Због неповољне епидемиолошке ситуације у земљи, све седнице су одржане електронским путем 

На 29-oj Седници од 31. августа 2020. године: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице 

2. Усвајен је Извештај о раду Школе за музичке таленте у Ћуприји за школску 2019/2020. 

годину, и Извештај о раду директора школе за школску 2019/2020. годину. 

3. Даје се сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Школи 

за музичке таленте у Ћуприји бр. 01-1549 од 24.8.2020. год. 
 

На 30-ој  Седници од 15. септембра 2020.године: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице 

2. Усвојен је Годишњи план рада Школе за музичке таленте у Ћуприји за школску 2020/2021. 

годину. 

На 31-ој Седници од 29. септембра 2020.године: 

Усвојен је записник са претходне седнице 

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

Финансијски план односи на следеће позиције:  

• Конто 4235 – Стручне услуге – расходи на овој позицији се увећавају за 56.000,00 

динара, тј. на 882.000,00 динара. Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

је одобрило средства за радове на замени столарије, због чега је неопходно ангажовање 

лица које ће учествовати у праћењу извођења радова и дати стручну оцену; 

• Конто 4249 – Остале специјализоване услуге – расходи на овој позицији се увећавају за 

108.000,00 динара, тј. на 823.563,58 динара, због потребе израде акта о процени ризика; 

• Конто 4251 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката – планирани расходи на 

овој позицији се увећавају за 1.862.686,00 динара, тј. на 4.287.486,00 динара због 

одобрења тог износа средстава од стране Министарства за замену столарије; 

• Конто 5122 – Административна опрема – планирани издаци на овом конту се увећавају 

за 240.000,00 динара, тј. на 1.626.000,00 динара, због потребе набавке појачала за 

интернет сигнал и одређене апарате, како би се побољшао квалитет онлајн наставе. 

• Укупан износ планираних трошкова за 2020. годину након наведених измена износи 

38.058.639,37 динара, уместо 35.791.953,37 динара. 

• Усваја се Измена бр. 3 Плана набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2020. 

годину, у делу набавки на које се закон не примењује  и то: 
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1) процењена вредност набавке бр. 2.1.5 – Рачунари и рачунарска опрема повећава се са 

300.000,00 динара на 500.000,00 динара; 

2) процењена вредност набавке бр. 2.2.3 – Безбедност и здравље на раду, повећава се са 48.000,00 

динара на 138.000,00 динара;  

3) уводи се нова набавка радова под бројем 2.3.2. – Замена столарије у приземљу школе процењене 

вредности 1.552.238,33 динара; 

4) уводи се нова набавка услуга  под бројем 2.2.28– Услуге стручног надзора, процењене вредности 

56.000,00 динара. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Како се због промене система рада (онлајн наставе) повећала потреба за бољом 

покривеношћу установе интернетом, и како је Тим за маркетинг Школе за музичке таленте у 

Ћуприји тражио набавку уређаја за квалитетнији звук концерата и уживо преношење истих, 

неопходно је повећати вредност набавке Рачунара и рачунарске опреме бр. 2.1.5.  

Вредност набавке бр.2.2.3- Безбедност и здравље на раду повећава се због израде новог Акта о 

процени ризика, чија је цена 90.000,00 динара без ПДВ-а.  

Нове набавке, Замена столарије и Услуге стручног надзора, уводе се због најављеног одобравања 

средстава за замену столарије од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. 

На 32-ој седници од 15. октобра 2020.године: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице 

2. Усваја се Приговор наставника/васпитача Иване Гавриловић, заведен под бројем 01-1918 

од 1.10.2020.год. 

3. Поништава се решење директора Школе за музичке таленте у Ћуприји бр. 01-1679/5 од 

1.9.2020.год. и налаже се директору да изради два нова решења за запослену Ивану 

Гавриловић, једно за послове васпитача, а друго за послове наставника, поштујући притом 

опис послова/активности дат у Правилнику о норми часова непосредног рада наставника, 

стручних сарадника и васпитача.  

 

На 33-ој Седници од 1. децембра 2020.године: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице 

2. Одлука о попису и образовању пописне комисије 

Са стањем на дан 31.децембра 2020.године, извршити редован годишњи попис имовине и обавеза, 

и то: 

- Основних средстава (непокретности и опреме), 

- Залиха ситног инвентара, 

- Залиха потрошног материјала – магацина хране, 

- Краткорочних и дугорочних потраживања, 
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- Новчаних средстава и готовинских еквивалената, 

- Краткорочних и дугорочних обавеза. 

Организацијом пописа руководи директор. 

Попис имовине и обавеза извршиће комисија за попис коју решењем именује директор.  

Попис основних средстава (непокретноси и опреме) и попис залиха пописна комисија ће 

извршити почев од 15. до 31. децембра 2020. године. 

Попис новчаних средстава и готовинских еквивалената у благајни и на подрачунима код Управе 

за трезор извршиће се на дан 31. децембра 2020. године, односно са стањем на тај дан. 

Пописна комисија је дужна да пре почетка пописа утврди свој план рада по коме ће вршити 

попис и исти достави директору.  

Пописна комисија је дужна да састави извештај пописне комисије о извршеном попису и исти 

достави директору и Школском одбору, заједно са пописним листама најкасније до 20. јануара 

2021.године за попис нефинансијске имовине, односно до 10. фебруара 2021. за попис 

финансијске имовине и обавеза. 

Председник пописне комисије је дужан да присуствује седници Школског одбора на којој се 

разматрају резултати пописа и дужан је да пружи евентуална допунска објашњења о обављеном 

попису и предлогу пописне комисије за поступање са утврђеним мањковима и вишковима. 

Контролу припреме за попис имовине и обавеза и спровођења пописа вршиће директор. 

Члановима пописних комисија одређује се надокнада у новчаном износу од 5.000,00 динара нето, 

а председнику комисије износ од 7.000,00 динара нето.  

Ову Одлуку доставити  директору, свим члановима пописне комисије и шефу рачуноводства. 

На 34-oj Седници од 21. јануара 2021.године: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице 

2. Усваја се финансијски план Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2021. годину. 

3. Усваја се План јавних набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2021. годину. 

4. Усваја се Интерни план набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2021. годину. 

5. Даје се сагласност на Измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији 

радних места у Школи за музичке таленте у Ћуприји бр. 01-2190 од 28.10.2020.год. 

 

На 35-oj Седници од 4. фебруара 2021.године: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице 

2. Усваја се Извештај о попису нефинансијске имовине Школе за музичке таленте у Ћуприји 

за 2020. годину. 
 

На 36-oj Седници од 18. фебруара 2021.године: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице 
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2. Усваја се Извештај о попису финансијске имовине, потраживања и обавеза Школе за 

музичке таленте у Ћуприји за 2020. годину. 

 

На 37-ој Седници од 25. фебруара 2021.године: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице 

2. Усваја се Годишњи финансијски извештај Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2020. 

годину. 

3. Усваја се Измена и допуна бр. 1. Интерног план набавки Школе за музичке таленте у 

Ћуприји за 2021. годину и то: 

• процењена вредност набавке бр. 2.2.3 – Безбедност и здравље на раду- повећава се са 

90.000,00 динара на 112.000,00 динара; 

• процењена вредност набавке бр. 2.2.4–Мерење емисије издувних гасова - смањује се са 

36.000,00 динара на 25.000,00 динара. 

Члан Школског одбора Зоран Гавриловић, је предложио да се у дневни ред наредне седнице уврсти 

разматрање актуелног Пословника о раду Школског одбора. 

 

На 38-ој Седници од 15. априла 2021.године: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице 

2. Усваја се Измена бр. 1 финансијског плана Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2021. 

годину. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: На седници 38. Школског одбора, одржаној дана 15.04.2021. год. изложен је 

предлог Измене и допуне финансијског плана школе  за  2021.  годину. Измена Финансијског плана 

односи на следеће позиције: 

• Конто 4141 – Накнада за време одсуствовања са рада на терет фондова – расходи на овој 

позицији се смањују за 530.000,00 динара, тј. на 170.000,00 динара. Средства на овој позицији 

покрива РФЗО. Средства која су умањена се пребацују на конто 4143 и 4144; 

• Конто 4143 – Отпремнине и помоћи – расходи на овој позицији се увећавају за 150.000,00 

динара, тј. на 650.000,00 динара, због веће потребе за овим средствима у 2021. години у односу на 

првобитно планирана. Средства на овом конту су пребачена са конта 4141; 

• Конто 4144 – Помоћ у медицинском лечењу– планирани расходи на овој позицији се 

увећавају на 380.000,00 динара. На овом конту су средства пребачена са конта 4141; 

• Конто 4261 – Административни материјал– планирани расходи на овом конту се увећавају 

за 400.000,00 динара, тј. на 800.000,00 динара (из средстава буџета), због веће потребе за овим 

средствима у 2021. години. Средства на овом конту су увећана пребацивањем средстава са конта 

4268; 

• Конто 4268 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство – планирани расходи на 

овој позицији се умањују за 400.000,00 динара (из средстава буџета), због мање потребе за овим 

средствима у 2021. години. Средства са ове позиције се пребацују на конто 4261. 

Укупан износ планираних расхода на трећем нивоу (414 и 426), тј. износи одобрених апропријација 

се овим изменама нису променили. Укупан износ планираних трошкова из свих извора за 2021. 

годину након наведених измена остаје исти и износи 93.380.500,00 динара. 

. 

• Усвајају се Измене и допуне бр.5 Статута Школе за музичке таленте у Ћуприји. 
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• Даје се сагласност за путовање ученика: Нике Шуље, Матије Спасојевић, Марте Медан, 

Дуње Стојковић, Бојане Шеровић, Стојанке Пешић на такмичење ''Primavera“ у Бијељини 

(Република Српска- БиХ) у периоду од 15.04.2021. год. до 18.04.2021.год. 

Ученици путују у пратњи наставника: Милице Младеновић, Драгутина Младеновића и клавирског 

сарадника Уки Лаури Оваскаинена, а ради стручно-педагошке подршке ученицима; 

На 39-oj Седници од 27. маја 2021.године: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице 

2. Усваја се Измена финансијског плана Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2021. годину. 

Извор 01 – Приходи из буџета 

• Конто 4141 – Накнада за време одсуствовања са рада на терет фондова – расходи на овој 

позицији се смањују за 65.000,00 динара, тј. на 105.000,00 динара. Средства на овој позицији 

покрива РФЗО. Средства која су умањена се пребацују на конто 4144; 

• Конто 4144 – Помоћ у медицинском лечењу– планирани расходи на овој позицији се 

увећавају на 445.000,00 динара. На овом конту су средства пребачена са конта 4141. 

• Извор 04 – Сопствени приходи 

• Конто 4268 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство – планирани расходи на 

овој позицији се смањују за 100.000,00 динара, тј. на 500.000,00 динара. 

• Конто 4266 – Материјал за образовање, културу и спорт – планирани расходи на овој 

позицији се увећавају за 100.000,00 динара, односно, увећавају се на 200.000,00 динара. 

Средства на овој позицији су пребачена са позиције 4268. 

• Извор 07 – Трансфери од других нивоа власти 

• Конто 4249 – Остале специјализоване услуге – отвара се ова економска класификација на 

извору 07. Планирани расходи на овој позицији су 320.000,00 динара, колико износе 

средстава која је Школа добила по основу конкурса Министарства културе – за израду 

мурала. 

 Укупан износ планираних трошкова из извора 01 и 04 остаје исти, док се укупан износ планираних 

трошкова из извора 07 повећава за 320.000,00 динара. Укупан износ планираних расхода за 2021. 

годину након наведених измена износи 93.700.500,00 динара. 

       3.  Усваја се Измена и допуна бр. 2. Интерног план набавки Школе за музичке таленте у 

Ћуприји за 2021. годину и то: 

• уводи се нова набавка добара – Камере за видео надзор – 2.1.22.- процењене вредности 

24.000,00 динара; 

• уводе се две нове набавке услуга и то: 

а) Услуга израде мурала у холу школе бр. 2.2.26 –процењене вредности 320.000,00 динара; 

б) Услуге одржавања зеленила у дворишту школе бр.2.2.27- процењене вредности 300.000,00 

динара 
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        4.   Усваја се Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини, Школе за 

музичке таленте у Ћуприји. 

        5.   Усваја се Правилник о организацији рачуноводствене службе и уређењу буџетског 

рачуноводства Школе за музичке таленте у Ћуприји. 

На 40-oj Седници од 17. јуна 2021.године: 

1. Усвојен је записник са претходне седнице 

2. Усваја се Измена бр.3 финансијског плана Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2021. 

годину. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: На 40.седници Школског одбора, одржаној дана 17.06.2021.год. изложен је 

предлог Измене и допуне финансијског плана школе  за  2021.  годину. Измена Финансијског плана 

односи се на усклађивање са изменом финансијског плана Министарства просвете на извору 01 и 

04  на трећем нивоу. Измена финансијског плана се, такође, односи и на усклађивање планираних 

расхода на четвртом нивоу у оквиру укупно одобрених средстава на трећем нивоу.  

      3.  Усваја се Правилник о употреби печата и штамбиља Школе за музичке таленте у Ћуприји. 

 

Саша Ђорђевић, председник Школског одбора 

 

4.2. Извештај о раду Савета родитеља 

 

У школској 2020/2021 години Савета родитеља радио је у следећем саставу: 

 

 Име и презиме родитеља Представник разреда 

1.  Јасмина Обрадовић Припремни разред 

2.  Иван Филиповић 1. разред 

3.  Невена Гајић 2.разред 

4.  Данијела Јовановић 3.разред 

5.  Јелена Добросављевић 4.разред 

6.  Катарина Ненадовић 5.разред 

7.  Зорица Киш 6.разред 

8.  Снежана Марковић 7.разред 
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9.  Соња Станковић 8.разред 

10.  Саша Ђорђевић 9.разред 

11.  Оливера Ђокић 10.разред 

 

У школској 2020/2021 години одржана је једна седнице Савета родитеља на којој се расправљало 

о организацији рада истог као и питањима битним за оптимално функционисање Школе, а које су 

из надлежности Савета родитеља: 

Изабрани су председник и заменик председника Савета родитеља; Усвојен програм рада Савета 

родитеља; Усвојени су предлози представника Савета родитеља у свим обавезним тимовима 

установе; Од понуда осигуравајућих кућа, изабран Генерали осигурање, као најповољније са 

премијом од 540,00 динара по ученику на годишњем нивоу. 

 

 4.3. Извештај о раду директора   

 

ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ДИРЕКТОРА  ЗА  ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ  2020./21. ГОДИНЕ 

Иако је ток претходне школске године био потпуно неочекиван и одвео нас је у другу димензију 

рада – на даљину, успели смо да школску годину приведемо достојанствено крају. Пре свега због 

организованих припрема за испите наших малих и великих матураната у јуну месецу и успешно 

одржаним испитима.  

Непосредно пред почетак ове школске године, у пратњи троје ученика виолиниста: Јоване Удовић 

(класа Д. Младеновић), Уроша Адамовића (класа М. Младеновић) и Нађе Комленић (класа О. 

Милић – Хиршер), колегиница Оливера Милић-Хиршер и ја, отпутовале смо у Северну 

Македонију – Охрид, на такмичење „Охридски бисери“ (29.август-1.септембар). Осим одличних 

постигнутих резултата (једна 1. једна 2. и једна 3. награда), за наше ученике је веома значајно 

стечено искуство, контакти са другим професорима – члановима жирија, као и могућност да се на 

једном месту чују најбољи млади виолинисти из неколико земаља. Сви наши такмичари су били 

видно запажени и похваљени од стране жириjа и достојно су представили Школу за музичке 

таленте и нашу земљу на овом захтевном такмичењу. Потребно је нагласити да такмичење 

„Охридски бисери“ у Северној Македонији спада у чланице Међународног удружења EMCY 

(International Music Competition for Youth), те је стога веома признато на интернационалном нивоу. 

Највећи део средстава за овај пут и учешће на овом такмичењу обезбедило нам је Министарство 

културе,  захваљујући конкурсу којим смо као школа аплицирали и успешно прошли за доделу 

средстава (у изради пројектне документације учествовали: Милица Младеновић, Драгутин 

Младеновић, Александра Миловановић, Драгица Јовић и Данијела Јовић). 
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Са новим и необичним искуством ушли смо у нову школску годину, направили план за 

боравак ученика по сменама и веома успешно започели реализацију наставног процеса у 

ванредним околностима. Оно чиме сам се највише у том периоду бавила, била је безбедност 

ученика и запослених и примена свих прописаних мера, али и више од тога, набавка свих 

заштитних и дезинфекционих средстава, дезобаријера, маски и бесконтактних топломера. 

Израдили смо персонализоване маске за ученике, са одштампаним логом и њиховим именима, како 

бисмо употребу истих учинили занимљивијом, али и контролисали коришћење. 

Учествовала сам у изради Годишњег плана рада школе за школску 2020/2021.годину, као и 

Извештаја о раду школе за школску 2019/2020. годину 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. Иако је веома је важно да тимови функционишу, јер је сваки тим значајан у 

области коју разрађује и доприноси обезбеђивању квалитета рада установе, а уједно је то и један 

од елемената који ће у следећем кругу вредновања оцењивати просветни саветници МПН, у 

претходном периоду, због епидемиолошке ситуације и ограниченог броја присутних на 

састанцима, нису реализоване све планиране активности, што је и разумљиво.  

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

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

2020/2021. годину. 

Будући да су нам отказани сви концерти за које су се ученици и наставници спремали, а планирани 

семинари се нису одржали, започели смо серију онлајн концерата, које могу пратити и родитељи 

и сви заинтересовани пријатељи и сарадници наше школе, и то преко наше facebook  странице. 

Током овог периода пружена је лепа прилика матурантима да сниме своје програме и да њихове 

наступе такође онлајн емитујемо током дана празника. 

На предлог Тима за маркетинг, одрадили смо набавку веома важних апарата за квалитетно 

снимање и стримовање наших наступа и концерата, што ће још више унапредити квалитет онлајн 

извођења, а сами тим и наше присуство у јавности, али и снимањеи чување  материјала за архив 

школе.  

Током претходних месеци, доста сам се бавила уређивањем школске зграде и простора дворишта:  

- Клупице за слободно време 

Током летњег распуста, представници помоћно - техничког особља школе били су креативни те су 

осмислили клупице са надстрешницом, коју би користили запослени, ученици, родитеље и гости 

школе.  

Такође, обновљене су и клупице за ученике у дворишту код трпезарије. Од палета су направљени 

столови које ученици користе за ужину и проводе слободно време, а наставници и васпитачи 

користе за рад са ученицима на отвореном. Има још пуно посла у нашем пространом дворишту.  
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- Реновирање школских тоалета 

По препоруци Министарства,  било је потребно обезбедити топлу воду у школски тоалетима. Тако 

смо почели, а у наставку смо тотално реновирали и зидове и подове, купили нове лавабое и 

тоалетне шоље, па чак стигли и до гранитних плоча, као и сензорских лампи и батерија за воду. 

Сматрам да заслужујемо само најбољи квалитет, а средства ћемо обезбеђивати писањем пројеката, 

али и рационалном употребом материјалних трошкова које месечно добијамо из МПН. 

- Промена столарије у делу објекта 

Упркос незавидној ситуацији у којој смо се нашли у вези пандемије, истовремено су нам се десиле 

и неке лепе, дугоочекиване ствари: након неколико година аплицирања на конкурсу за 

инвестициона улагања МПН, при Сектору за ученички стандард и инвестиције, коначно смо 

добили средства за замену дела дотрајале столарије, старе преко 30 година. Благовремено и 

успешно је одрађена набавка и комплетно реновиран главни хол, коридор ка малој школи, 

зборница, и две канцеларије администрације. И даље настављамо са радовима на осветљавању и 

отварању нашег великог хола постављањем ватросталног кнауфа и кречењем.  

- Изградња тротоара испред главног улаза школе    

Већ неколико година преговарамо са представницима СО Ћуприја да се, за почетак, направе 

тротоари у улици испред главног улаза у школу. Радови су у току, постављено је и улично 

осветљење, што је довело до непрепознатљивости улицу у којој се налази објекат наше школе. 

Паркинг који се ради омогућиће да возила не буду више паркирана на улици, већ у обележеним 

паркинг местима.   

Сарадња са Саветом родитеља - на састанцима овог органа, одржан је на даљину 2 пута, када је 

Савет одлучивао у оквиру својих надлежности о свему што је било важно за ученике. И ове 

школске године редовно сам обављала и индивидуалне разговоре са сваким од родитеља који је за 

тим имао потребу, а позивала и писала родитељима са којима је додатно лично било потребно 

разговарати, у интересу њихове деце. Све време и у свим одлукама, имала сам отворену и 

константну подршку родитеља, што је увек велики подстрек, а нарочито у ово тешко време, када 

се доносе и неке непопуларне одлуке.     

Са секретаром школе учествовала сам у планирању дневног реда за електронске седнице школског 

одбора, јер је то најбезбеднији начин обавештавања органа управљања, као и начин учествовања, 

а показало се корисним и током претходних година, због немогућности појединих чланова одбора 

да долазе на седнице.  

Већина седница наставничког већа одржане су електронски, пре свега захваљујући свесрдној 

помоћи у организацији од стране стручних сарадника/психолога и помоћника директора.  

Успели смо да одржимо само један колоквијум за млађе разреде, крајем новембра, а након тога је, 

на нивоу целе земље дошло до тоталног затварања школа и преласка на наставу на даљину, а на 

моју велику жалост, вирус је ушао и у нашу школу. 
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Учествовала сам у раду Актива директора основних и средњих школа Ћуприје, у питањима 

од заједничког интереса, као што су технолошки вишкови или непуне норме и захваљујући томе 

успешно смо пронашли и ангажовали новог професора математике за то упражњено радно место.  

Састанци у ШУ Јагодина, ЗМБШС, Ученичког стандарда и Сектора за средње образовање, 

одржавали су се и у овој школској години, уживо или онлајн, и захтевали су и наше учешће. 

Више пута смо, шеф рачуноводства, секретар, помоћник директора и ја, имале заказане састанке 

са помоћником Министра за финансије, у вези регулисања наменског и адекватног финансирања 

школа од посебног националног значаја и увођења новог начина финансирања – ИСИБ.        

У нади да ће се ученици ускоро вратити у своје кабинете и да ће наша Школа опет бити испуњена 

музиком, обогатили смо фонд инструмената – овог пута једним концертним (Petrof) пијанином. 

Тако је и кабинет бр.10 добио инструмент за корепетицију, a наши дугогодишњи сарадници из 

Пиано Ланд-а су нам омогућили куповину на рате.  

Желела бих да поменем и донацију књига, коју је наша школа у новембру месецу добила у склопу 

акције хуманитарне организације "Мали свет Канада",  у сарадњи са издавачком кућом "Креативни 

центар" из Београда и то - поклон пакет од 83 књиге ове издавачке куће. Књиге су изабране од 

стране стручног колегијума Креативног центра да обухвате теме актуелне за средњошколски 

узраст. Са задовољством ћемо нашим ученицима приближити и ове занимљиве садржаје.   

Овогодишња сарадња са Фондацијом „Добар глас“ подразумевала је подршку ученицима у виду 

струнирања гудала свим средњошколцима (на жалост, услови нису дозволили, али већ првом 

приликом ћемо то и реализовати).  Такође, на наш захтев, Фондација нам је омогућила сарадњу са 

реномираним веб дизајнером (Карим Салим) који је на основу наших сугестија израдио нови 

визуелни идентитет школе, у виду новог лога, банера, визит карти, меморандума и usb – flesh – 

card.  

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.  

Наставници су на најбољи могући начин наставили да раде са својим ученицима и у овим 

ванредним околностима, 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.    

Како смо у прошлој школској години већ имали генералну пробу наставе на даљину са употребом 

различитих платформи комуникације са ученицима, у овом периоду сам редовно обилазила 

виртуелне учионице (општеобразовне наставе) и веома сам задовољна сарадњом наставника и 

ученика, као и коришћењем нових технологија на конструктиван начин.  

Упркос новој димензији рада и понашања због пандемије вируса, верујем и радићу на томе да се 

успешно настави наша мисија да образујемо и уметнички развијамо младе таленте. Организација 

ове школске године произашла је из пажљивог разматрања и одговорног приступа безбедности и 
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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. 

Желим поново да нагласим да је несметано функционисање нашег сложеног механизма, где се 

свака настава и ваннастава одржава у датим терминима, без ремећења других активности и водећи 

рачуна о свим важним факторима за несметан рад, омогућила Зорана Првуловић Мирчић, 

помоћник директора, у сарадњи са стручним сарадником – психологом Иваном Ћирић. За израду 

и координацију ових распореда, не постоји израђени софтвер, већ се све ради индивидуализовано 

и уклапа у шири систем на нивоу целе школе.   

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ЗА ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 2020./2021. ГОДИНЕ 

 

Током јуна месеца, осим редовних послова, због испитног рока и свих пратећих обавеза у 

организацији истих, као и због боравка чланова комисије са ФМУ у Школи, организације и 

реализације заказаних матурских концерата, припреме диплома и књига за награђивање ученика, 

било је неопходно и додатно се свиме тиме позабавити и обезбедити успешан крај школске године. 

Све то било је могуће, само из разлога што су сви запослени са своје стране одрадили свој део 

посла и тиме олакшали реализацију испита, сређивање матичних књига, попуњавање испитних 

записника, књижица,  сведочанстава и диплома. Логистичка подршка нашег информатичара је 

била кључна за дипломе и сведочанства, што ће бити олакшано када будемо добили свој програм 

за електронски дневник, јер због наше различитости и једниственог наставног плана и програма, 

Министарство касни са израдом софтвера за нашу школу, иако смо све давно послали и објаснили. 

У сваком случају, захваљујем се свим запосленима на посвећеном раду и ангажовању у отежаним 

условима током школске 2021./2022. године и ИДЕМО ДАЉЕ!  

Сарадња са ФМУ 

На годишњим и матурским испитима, присуствовали су и чланови стручне комисије са ФМУ, за 

различите теоријске предмете:  Јелена Михајловић Марковић, Јелена Дубљевић, Соња 

Маринковић и главни предмет - инструмент: Слободан Герић, Љубомир Милановић, Ивана 

Аћимовски, Сандра Белић и наравно, уметнички руководилац, Драган Ђорђевић. Драго нам је што 

међу професорима са ФМУ постоји одлична сарадња са школом и стручно – професионална 

подршка. 

Након састанка са деканом ФМУ, г-ђом Љиљаном Несторовски, шефом катедре Слободаном 

Герићем и уметничким руководиоцем Драганом Ђорђевићем, одлучено је да се обратимо и МПН 

ради иновирања и регулисања Уговора о пословној сарадњи између школе и факултета. Очекујемо 

финалну верзију из Министарства, како би приступили потписивању исте. Предлог Министарства 

је да се досадашњи уметнички руководилац ангажује као помоћник директора за уметничку 

делатност и да се сваке године за то тражи сагласност Министарства, како би исти на легалан начин 

могао бити и плаћен, што је до сада једино било могуће одржавањем наставе. 
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Концертна делатност 

Због епидемиолошких услова и забране окупљања, концерти за које смо добили шансу, одржани 

су тек у јуну месецу и ми смо искористили сваки позив, јер су наши традиционални заказани 

концерти планирани за ову школску годину, на жалост, отказани.  

У недавно реновираној галерији Петра Добровића у улици Краља Петра у Београду, од  стране 

Ротари клуба Београд – Калемегдан, организован је концерт ученика наше школе. Носиоци ове 

активности су били: проф. виолине Божа Радосављевић, професори камерне музике и оркестра 

Драган Мирчић, Жељко Ивовић, Душан Здравковић и Милош Чорлија, као и помоћник директора, 

Зорана Првуловић Мирчић. 

Замишљено је да овај концерт заправо буде испит из камерне музике наших матураната, у сарадњи 

са ученицима  9. разреда који су такође чланови ансамбала. 

У прелепом амбијенту ове галерије, на концерту је наступило 20 ученика у 5 камерних ансамбала 

и једна тачка оркестра са солистом, контрабасистом Вељком Станковићем, у суботу, 12.6.2021. 

године 

Веома успешан наступ гудачког квартета у Старој Пазови, на манифестацији у организацији 

Локалне фондације Стара Пазова, као непрофитне организације која подржава идеје и локални 

напредак. Носилац активности био је проф. камерне музике Жељко Ивовић.  

У недељу 27.6.2021. године, гудачки квартет Школе (класа проф. Жељко Ивовић), наступио је на 

свечаној академији прославе Дана града Ћићевац, који је одржан у Народној библиотеци, где је 

наш наступ прошао веома запажено и где смо примљени са великим поштовањем. Са директором 

Народне библиотеке из Ћићевца разговарала сам о одржавању концерта наше школе на јесен.  

Током летњег распуста, у Београду је одржан музички камп МАП (Music Art Project), са којим  

наша сарађује, учешће је узело 9 наших ученика, који су се током кампа дружили, радили на 

програму и успешно га извели на концерту „Музика ствара људе“, у недељу 25.јула у 11:30 часова 

у Великој сали Коларчеве задужбине. За рад са виолинама у оквиру овог оркестра, била је 

ангажована проф. Даница Гавриловић, а наш ученик Елвис Трујановић, који је добио посебно 

поверење наступивши као концертмајстор оркестра, имао је и част да оддиригује једну 

композицију. У разговору са ученицима учесницима ове манифестације, на концерту коме сам 

присуствовала 25. јула, добила сам само најлепше импресије. 

Раванелијус 

Током лета, на великом и значајном фестивалу града Ћуприје, „Раванелијус“, у организацији 

Установе културе, а под покровитељством Општине Ћуприја, у оквиру разноликог и квалитетног 

програма,  чији је уметнички директор Драган Ђорђевић ( наш уметнички руководилац), који је и 

селектор овогодишњег програма фестивала, дана 16.јула, својим наступом на концерту 

представили су се и ученици наше школе, која је и на првом фестивалу била важан део ове 

манифестације. У сарадњи са проф. Драганом Ђорђевићем, као и директором Установе културе, 
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већ од септембра месеца, са новим идејама, радићемо на планирању још успешније 

организације наредног фестивала, 2022. године.  

Састанци стручних већа 

Током ове школске године, већина састанака стручних већа (музичко, општеобразовно и 

педагошко), одржани су путем мејла. Када су епидемиолошки услови дозволили, састанци су 

одржани у личном контакту, у наставничкој канцеларији, а током рада на даљину и када је важила 

забрана окупљања, и састанци су одржавани на даљину. Одржан је и пролећни колоквијум из 

главног предмета, на коме су се и ученици и професори одлично показали, упркос већ наведеним 

отежаним условима рада на даљину. Након сваког колоквијума, али и увек када је било потребно, 

састајало се Стручно веће за инструменталне и теоријске музичке предмете ради оцењивања 

ученика, разматрања њиховог напретка и планирања наредних активности. 

Одржано је укупно 8 састанака Педагошког већа (24.8.2020., 23.9.2020, 14.10.2020, 30.11.2020-on-

lajn, 3.2.2021, 23.2.2021, 21.5.2021 и 11.6.2021), на којима се разматрало понашање ученика, било 

је и неких ситуација које су захтевале и вођење дисциплинских поступака, али су сви окончани 

повољно, без драстичних мера, јер су ученици схватили своје грешке и нису их понављали. 

Исто се односи и на тимове, хвала координаторима и члановима што су, упркос отежаним 

околностима, континуирано радили на унапређивању образовног процеса, као и услова рада, путем 

предлога и донетих одлука. У уторак, 22.6.2021.године у 16:00 часова одржан је Педагошки 

колегијум за крај школске године, са свим шефовима сектора, помоћником директора и стручним 

сарадницима. 

Извештај о раду Наставничког већа 

Наставничко веће у Школи за музичке таленте чине наставници музичке и општеобразовне 

наставе, васпитачи и стручни сарадници.    

У школској 2020/21.години одржано је шест седница наставничког већа , и то четири седнице 

онлајн и две у просторијама Школе. 

Организација и реализација спроведена је у складу са постојећом епидемиолошком ситуацијом и 

препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

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

општеобразовној и музичкој настави, реализацију наставног плана и програма и планираних 

васпитно-образовних активности; усклађивани су термини провера знања са припремама ученика 

за учешће на такмичењима, пре свега за Републичко такмичење ученика музичких и балетских 

школа Србије, које је најмасовније и на коме наступа велики број наших ученика, а ове године, за 

различите дисциплине, имало смо и 3 наставника које сам предложила организационом одбору 

такмичења, што је и уважено, да буду чланови жирија. 

Такође, анализиран је рад стручних актива и тимова и верификоване су измене у организацији 

појединих актива и тимова школе. 
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Чланови Већа упознати су календаром за школску 2020/21.годину и ангажовањем наставника 

по предметима на општеобразовној и музичкој настави, поделом старешинстава и васпитних 

група, избором уџбеника, новоуписаним ученицима, извештајем о раду директора и извештајем о 

раду школе, што је омогућило несметан почетак рада у новој школској години.  

Прва седница је одржана онлајн, као припремна за почетак нове школске године.  

Децембра 2020.године одржана је друга (онлајн) седница где смо разамтрали следеће: реализација 

наставног плана и програма у условима пандемије (онлајн и настава у просторијама школе), успех, 

дисциплина и изостанци ученика; континуирана и благовремена сарадња предметних наставника, 

разредних старешина, стручних сарадника и родитеља у ситуацијима неоправданог одсуствовања 

ученика са наставе и/или учениковог слабијег напредовања на појединим предметима 

(обавештавање мејлом већ на самом почетку уочених проблема у циљу правовременог реаговања 

свих страна у процесу образовања и васпитања ученика). 

Епидемиолошка ситуација диктирала је и неопходне измене у организацији рада школе, како би 

бии испуњени сви услови за остваривање циљева образовања и васпитања. О свим изменама, 

чланови Већа су благовремено и детаљно обавештавани, као и Министарство, за шта смо сваки 

пут добијали сагласност. 

Чланови већа, као носиоци прцеса образовања и васпитања су и ове школске године показали 

потребну флексибилност, колегијалност, личну одговорност и високи професионализам у свом 

раду. 

Због епидемиолошке ситуације и предложених мера превенције и трећа седница овог већа одржана 

је онлајн. Свим члановима прослеђен је материјал у вези са избором уџбеника за предмете на 

општеобразовној настави. Одлука о избору уџбеника донета је једногласно. 

Четврта (јунска) седница одржана је у просторији Школе, јер је тренутна епидемиолошка ситуација 

то дозвољавала. Чланови Већа верификовали су оцене ученика шестог и десетог разреда музичке 

наставе. Разговарано је о реализацији наставног плана и програма у постојећим условима рада и 

закључено да је план и програм реализован у складу са планираним. Чланови већа су на овој 

седници изабрали ђака генерације за школску 2020/21.годину и верификовали предлог чланова 

Стручног већа за инструменталне и теоријске музичке предмете за најбољи матурски испит 

(главни предмет-инструмент).  

Одређени су датуми завршетка наставе и одржавање родитељског састанка (подела књижица, 

диплома, похвала, књига). 

Пета седница Наставничког већа одржана је, такође, у јуну месецу ( онлајн) ради верификовања 

оцена за ученицу која је свој матурски испит полагала у другом року. 

Пред почетак школске године, 31. августа, одржана је последња, шеста седница, на којој је 

верификовано све за почетак нове школске године: разредна старешинства, подела ученика по 

класама и разредима, подела на васпитне групе,  нови састав тимова, и сва остала организациона 

питања за несметан почетак рада.  
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Извештај о раду Педагошког колегијума 

Теме/активности овог тела , услед променљиве епидемиолошке ситуације, током школске године  

нису у највећој мери разматране на формално организованим састанцима. Оно што је важно то је 

да су програмом планиране теме/ активности реализоване кроз сталну сарадњу директора, 

помоћника директора, стручне службе и координатора и председника формираних већа, актива и 

тимова. Дакле, и са мало формално одржаних састанака, процес планирања, програмирања и 

евалуације образовно-васпитног процеса у школи се одвијао током целе школске године, а најбољи 

показатељ за то је реализован план и програм и постигнути резултати ученика. 

Први састанак Колегијума у јуну месецу базирао се на разматрању свега што је урађено у текућој 

години (завидан успех ученика и наставника на Републичком такмичењу, као и скромна концертна 

делатност ученика у постојећим и отежаним условима), педагошко –инструктивни рад стручних 

сарадника и директора у отежаним условима рада  и формирање тимова за израду извештаја и 

годишњег плана рада Школе. 

Такмичења и награде 

Упркос неповољним епидемиолошким условима и чињенице да ученици нису могли да буду у 

школи, због одлуке Министарства просвете, а по упутству кризног штаба, наши наставници и 

корепетитори су успели да нађу начина, у личном контакту у Београду, по кућама ученика или 

својим, у различитим градовима, или  уз помоћ онлајн наставе, и спремили су 40 ученика за 

Републичко такмичење: резултат је 26 првих, 12 других и 2 треће награде. Заиста импресиван 

резултат обзиром на околности. 

Такође, захваљујући ентузијазму и упорности наставника, ученици су узели учешћа на такмичењу 

„Примавера“ у Бјељини, где је петоро наших ученика добило искључиво прве и специјалне 

награде. 

Честитам свим наставницима и корепетиторима и захваљујем на посвећености у савладавању ових 

незахвалних околности. 

Овом приликом желим да подсетим и да је наша, сада већ свршена ученица виолине, у класи проф. 

Драгутина Младеновића, Јована Удовић, добитник овогодишње Светосавске награде 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, за остварене изузетне резултате у области 

музичке уметности.  

Одлучила сам се да Јовану пријавим на овај конкурс, захваљујући њеној импресивној биографији. 

Такође, наша колегиница помоћник директора, Зорана Првуловић Мирчић, добитник је 

овогодишње награде Заједнице музичких и балетских школа Србије, једногласно донетој на 

седници Председништва Заједнице 26.02.2021. године, за животно дело. Осим богатог 

дугогодишњег педагошког искуства и резултата, колегиница Зорана се претходних година 

посветила и раду у васпиташтву, затим у организовању музичке наставе, а као помоћник директора 

непрекидно учествује у уређењу и реформама  наше школе у свим сегментима, већ дужи низ 

година. Ово признање је потврда досадашњем уложеном труду и раду наше колегинице 
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Сарадња са Министарством просвете 

1. Урађен је и послат захтев СЕКТОРУ ЗА УЧЕНИЧКИ И СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД И 

ИНВЕСТИЦИЈЕ  ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА 

„РАДОВИ НА ЗАМЕНИ СТОЛАРИЈЕ, ПРОЗОРА И ВРАТА НА ДЕЛУ ОБЈЕКТА  ИНТЕРНАТА – 

ТРПЕЗАРИЈЕ У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ“, као и средстава за куповину нове 

машине за судове за кухињу дома.  Још увек нисмо добили одговор, а средства се додељују у 

неколико фаза (прошле године су нам одобрена у октобру, за столарију која је по додели средстава, 

замењена). 

2. Одржан је састанак у Министарству на коме се разматрало о промени и допуни Уговора о 

сарадњи са ФМУ, уз сагласност Министарства, што је још увек у процесу. 

3. Више пута смо се помоћник директора, секретар школе, шеф рачуноводства и ја састајали са 

саветницима Сектора за средње образовање Маријом Крнетом, Ђорђем Ђоковићем, као и 

финансијским саветницима. Питање путних трошковам које је било једна од тачака, још увек није 

регулисано, а због неадекватне расподеле средстава (у односу на наше реалне потребе). Верујемо 

да ћемо  у новој школској години решити то питање, јер ми смо све што је у нашој моћи, учинили. 

Свечана додела награда ученицима генерације 

Понедељак, 28.јуни 2021.године: У Великој градској сали присуствовала сам свечаној Академији 

у организацији Општине Ћуприја поводом великог празника – Видовдана и додели награда 

ученицима генерације. 

Након тога, у нашој школи, у присуству великог броја родитеља, разредних старешина музичке и 

општеобразовне наставе, стручних сарадника и васпитача, одржан је традиционални Видовдански 

родитељски састанак, на коме су ученицима подељене књижице, сведочанства, дипломе и поклон 

књиге. Након родитељског, разговарала сам са појединим родитељима о свему што је било 

актуелно и важно, како би наредна година била још боља.  

Уторак, 29.јуни 2021. године – у сарадњи са разредним старешинама испуњене су све матичне 

књиге, извршена је корекција појединих сведочанстава и урађена су решења о годишњем одмору, 

за све секторе, уз помоћ шефова тих сектора, решења је израдио правник школе, у сарадњи са 

техничким секретаром. 

Среда, 30.јуни 2021.године – провера пријава и документације за упис нових ученика, заједно са 

стручним сарадницима и помоћнико директора, контактирани су родитељи новопримљених 

ученика. Заједно са шефом рачуноводств, извршиле смо проверу стања по уплатама за интернат, 

и урађени су, за поједине ученике који имају велика дуговања, планови отплате, које су родитељи 

прихватили и потписали.  

Осветљавамо и оживљавамо тамни простор наше школе. Опет смо у делу ходника ка 

администрацији окречили зидове и заменили постојећу дрвену ламперију. Испред кухиње 

интерната урађене су столице за ученике, а на првом и другом спрату у васпитачким собама урађен 
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је нови намештај којим се добило више простора за за све неопходности које користе 

васпитачи и ученици. 

Озеленели смо и прилаз главном улазу школе, како би био што пријатнији и за нас који ту радимо 

и за госте који буду долазили. 

Надамо се епидемиолошки повољнијој школској години и боравку ученика у школи и дому што је 

више могуће, за шта смо обезбедили хигијенске и све остале услове (немамо више ни станаре дома 

из других школа, што ће утицати на мањи финансијски профит, али ће омогућити непрекидно 

присуство наших ђака у школи и дому), онолико колико нам епидемиолошке мере и одлуке 

кризног штаба то буду дозволиле. 

Данијела Јовић, директор Школе за музичке таленте 

 

 4.4. Извештај о раду помоћника директора   

 

У току школске 2020/21. године, помоћник директора реализовао је следеће активности:  

• Израда измењеног наставног плана и програма Школе  

• 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 

• 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) 

• 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 2020/21.годину и у изради Летописа за 

школску 2019/20. годину  

• Учешће у уређењу интернет презентације школе 

• Организовање замена за одсутне 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 
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• Учешће у раду комисије за разматрање исправности пријава за конкурс за пријем у 

дом школе 

• Учешће у организацији и реализацији уређења школе у редовним и ванредним условима 

рада 

• Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја; сарадња са 

Заједницом музичких и балетских школа Србије. 

 

Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора школе 

 

 

 4.5. Извештај о раду стручног сарадника/психолога школе    

 

Стручни сарадници-психолози су се бавили следећим делатностима у школској 2020/21.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;  

• Координација у организацији наставног процеса на даљину (онлајн настава) 

• Учешће у изради предлога измена Наставног плана и програма Школе за музичке таленте  

Праћење реализације програма и вредновања рада школе  

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

наставе/активности  

• Праћење реализације програма већа, актива и тимова 

• Израда, дистрибуција и обрада упитника за родитеље и наставнике а у вези са израдом 

новог Развојног плана школе 

 

Рад са наставницима  

• Индивидуални разговори са наставницима уз повратну информацију о квалитету одржаног 

часа уз сугестије ради унапређења процеса образовно– васпитног рада.  

• Преглед евиденције 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.  
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• Као стални члан Комисије за проверу савладаности програма за увођење приправника 

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

(кандидати: Симонида Пешић, Стефана Ракић Јевтић, Душан Здравковић, Јована Николић). 

• 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 и континуирано 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;   

• Вођени су и индивидуални разговори са васпитачима у циљу индивидуализације 

васпитно-образовног рада, као и саветодавни разговори у циљу ефикаснијег обављања 

васпитног рада са ученицима; 

• Преглед евиденције васпитно-образовног рада  

• Учествовање у раду Педагошког већа. 

 

Рад са ученицима   

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

за школу – проширена верзија), интервју са родитељима/законским заступницима; израда 

извештаја психолога на основу прикупљених података. 

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

кроз: активно учешће у раду Педагошког већа, сарадњу са разредним старешинама на 

општеобразовној и музичкој настави, сарадњу са родитељима ученика, разговоре са 

ученицима (саветодавни и појачан васпитни рад), опсервацију 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)   
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➢ Дневном организацијом времена ученика у циљу благовременог завршавања обавеза 

на општеобразовној и музичкој настави 

• 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.  

 

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) - на пријемном испиту и 

током школске године (по потреби) 

• 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.  

• 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  
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• 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  

Вођење евиденције о:   

• психолошким тестирањима,   

• педагошко-инструктивном раду   

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

• прикупљање и на одговарајући начин чување и заштита материјала који садржи личне 

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

• стручно усавршавање је реализовано кроз праћење стручне литературе и похађање 

акредитованих семинара (види у Табели стручног усавршавања) 

 

Стручне сараднице-психолози у условима реализације наставе на даљину 

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

стручне сараднице су пратиле реализацију наставног процеса, учествовале  у планирању и 

организацији кроз:  

• праћење планирања и реализације наставног процеса и израда базе података 

оперативних планова рада наставника (на недељном нивоу).  

• сарадња са секретаром Школе на припреми седмичних извештаја (Доситеј) 

• координација са предметним наставницима, наставницима разредне наставе, 

ученицима и родитељима у циљу решавања проблемских ситуација.  

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

наставом на даљину 

• учешће у рганизацији одељењских и наставничких већа на даљину, израда записника 

након одржаних седница.  

• учешће у организација годишњих испита и пријемног испита.  

• учешће у организацији рада школе уз поштовање свих мера заштите и превенције  

• и други послови по налогу директора и помоћника директора.  

  

Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог  

Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог  
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  4.6. Извештај о раду организатора практичне наставе  

  

 
У школској 2020/21. години, организатор прaктичне 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 

маркетинг школе, тим за обезбеђивање квалитета и развој установе) 

• 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 (приредба поводом обележавања Св. Саве, 

Св.Трифуна…), јавним часовима, испитима, концертима на даљину  и рад на припреми 

фото материјала; учешће у припреми извештаја о реализованим активностима 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 

• Сарадња са наставницима и васпитачима ради праћења реализације часова практичне 

наставе 

• Сарадња са наставницима и родитељима у циљу реализације часова практичне наставе на 

даљину и уношењу потребних измена, а у складу са измењеним условима рада 

• Учешће у изради похвала и диплома за ученике школе на крају школске 2020/21.године  
 

 

Ивана Ћирић, организатор практичне наставе 

 

 4.7. Извештај о раду библиотекара  

 

Ова школска година је по много чему била необична и другачија од осталих, тако да је и школска 

библиотека радила у складу са епидемиолошком ситуацијом. 



   

39 

 

  
39 

Ученици наше школе ове године нису посетили градску библиотеку поводом обележавања 

Матићевих дана, али је библиотекарка ученицима петог разреда држала предавање на тему „Живот 

и рад Душана Матића“ . 

Поводом Дечије недеље ученици су правили постере на тему илустрација омиљене књиге. 

Пред Нову годину смо правили новогодишње честитке на енглеском и немачком језику за драге 

особе. 

Имали смо дане када смо читали омиљене приче. Ученици су бирали које приче ће прочитати и 

разговарали смо о тим причама. Тако су се ученици млађих разреда ослобађали да читају пред 

другима и било им је занимљиво што их слушају и старији другари. 

Дан љубави 14. фебруара смо обележили тако сто су ученици писали честитке вољеним особама. 

Ту је било и тајних порука које смо ставили на видно место у школи да би се ученици нашли у 

порукама љубави. 

Пред Дан жена смо правили честитке мамама, теткама и бакама на енглеском језику. 

На Дан здравља, 7.4, смо гледали видео о важности личне хигијене, после чега смо дискутовали на 

тему физичког и психичког здравља и на крају смо радили физичке вежбе.  

Светски дан књиге, 23.4, смо обележили тако што смо причали о књигама које су читали и једни 

другима смо препоручили шта да читамо. После тога смо писали мудре поруке, на пример о томе 

како дете које чита постаје човек који мисли. 

Пред Ускрс смо гледали видео о томе како се у Енглеској и Немачкој прославља Ускрс и ученици 

су добили задатак да направе презентацију или постер на тему Ускрса.   

Поводом Светског дана породице 15.маја група ученика је гледала Уницефов видео о значају 

здравих односа у породици. После тога смо разоварали на ту тему и сазнала сам више о осећањима 

ученика у вези са породицом. 

Обележили смо и Дан ружичастих мајица 21. маја 2021. године тако сто сам групи ученика пустила 

видео да би сазнали несто више о том дану и онда су ученици дискутовали на тему 

дискриминације. Након тога су у групама правили постере на тему Ружицастих мајица и те постере 

смо ставили на видно место у холу школе да би се истакла тако важна тема за животе ученика 

данашњице.    

И јуна месеца су ученици правили постере на тему лета и летњег распуста и попунили смо списак 

ствари које треба урадити или пробати током летњег распуста.  

Ана Николић, стручни сарадник/библиотекар 
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 4.8. Извештај о раду нототекара  

 

Због свих ограничења у раду школе која су последица рада у условима пандемије, у школској 

2020/2021. год. у раду нототеке је спроведен само неопходни минимум циљева постављених 

планом за ову школску годину. То подразумева да су у овој школској години, углавном, само 

издавани потребни нотни и звучни материјали тражени од стране ученика и наставника. 

Активности које су подразумевале непосредан контакт са ученицима готово да уопште нису 

спровођене што због одсуства ученика (настава на даљину) што због ограниченог броја особа које 

могу боравити у затвореном простору у истом моменту тако да су овакве активности спровођене у 

занемарљивој мери и уз учешће минималног броја ученика.  

 Поред горе наведених активности, нототекар је дао свој допринос у обезбеђивању услова и стручне 

подршке  у снимању и уређивању видео материјала за први део дипломског испита а који је 

испитној комисији представљен online.  

 Због објективне немогућности изазване претежним радом на даљину, планирана систематизација 

постојећег нотног и звучног материјала је тек започета али није доведена до неког иоле 

задовољавајућег и потзребног нивоа. 

Горан Миљковић, стручни сарадник/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.    

У школској 2020/21.години одржано је шест седница наставничког већа , и то три седнице онлајн 

и три седнице у просторијама Школе. 

Организација и реализација спроведена је у складу са постојећом епидемиолошком ситуацијом и 

препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

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 ( Републичком такмичењу музичких и балетских 

школа, ….( допунити од Милице Младеновић) 

Такође, анализиран је рад стручних актива и тимова и верификване су измене у организацији 

појединих актива и тимова школе. 

Децембра 2020.године одржана је прва (онлајн) седница где смо разамтрали следеће: реализација 

наставног плана и програма у условима пандемије( онлајн и настава у проторијама школе), успех, 
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дисциплина и изостанци ученика; континуирана и благовремена сарадња предметних 

наставника, разредних старешина, стручних сарадника и родитељима у ситуацијима 

неоправданог одсуствовања ученика са наставе и/или учениковог слабијег напредовања на 

појединим предметима ( обавештавање мејлом већ на самом почетку уочених проблема у циљу 

правовременог реаговања свих страна у процесу образовања и васпитања ученика). 

Епидемиолошка ситуација диктирала је и неопходне измене у организацији рада школе, како би 

бии испуњени сви услови за осваривање циљева образовања и васпитања ученика. О свим 

изменама, чланови Већа су благовремено и детаљно обавештавани. 

Чланови већа, као носиоци прцеса образовања и васпитања су и ове школске године показали 

потребну флексибилност, колегијалност, личну одговорност и високи професионализам у свом 

раду. 

Због епидемиолошке ситуације и предложених мера превенције и друга седница овог већа 

одржана је онлајн. свим члановима прослеђен је материјал у вези са избором уџбеника за 

предмете на општеобразовној настави. Одлука о избору уџбеника донета је једногласно. 

Трећа (јунска) седница одржана је у просторији Школе, јер је тренутна епидемиолошка ситуација 

то дозвољавала. Чланови Већа верификовали су оцене ученика шестог и десетог разреда музичке 

наставе.Разговарано је о реализацији наставног плана и програма у постојећим условима рада и 

закључено да је план и програм реализован у складу са планираним. Чланови већа су на овој 

седници изабрали ђака генерације за школску 2020/21.годину и верификовали предлог чланова 

Стручног већа за инструменталне и теоријске музичке предмете за најбољи матурски испит ( 

главни предмет-инструмент). 

Директор Школе је обавестио чланове Већа да је Министартво културе одобрило аплицирани 

пројекат Школе намењен уређењу  ( осликавању) зида у холу Школе ( Миланска скала).  

Дефинисани су датуми завршетка наставе и одржавање родитељског састанка ( подела књижица, 

диплома, похвала, књига). 

Четврта седница Наставничког већа одржана је, такође, у јуну месецу ( онлајн) ради 

верификовања оцена за ученицу која је свој матурски испит  ( из оправданих здравствених 

разлога) похађала у другом року. 

Пета седница одржана је, такође у јуну месецу, у проторијама школе са следећим темама: 

реализација наставног плана и програма, успех и дисциплина ученика, похвале и награде 

успешним ученицима, рад педагошког већа, вођење педагошке документације и сарадња са 

стручном службом на изради све неопходне документације. 

Последња седница Већа одржана је 31.8.2021.године. Свим члановима Већа благовремено је 

послат материјал на разматрање; усвојен је Извештај о раду школе за 2020721.годину, Извештај 

о раду директора; чланови су упознати са начином организације за ову школску годину ( 

структура запослених, разредна старешинства, формирање актива и тимова, организација рада 

школе у школској 2021/22.години). 
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Јасна М. Стојановић, стручни сарадник/психолог 

 

 

 

 

 4.10. Извештај о раду Педагошког колегијума   

У школској 2020/21.години, чланови Педагошког  колегијума  одржали су два  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   

 

Током школске 2020/21.године теме/активности овог тела нису разматране на формално 

организованим састанцима. Оно што је важно то је да су програмом планиране теме/ активности 

реализоване кроз сталну сарадњу директора, помоћника директора, стручне службе и 

координатора и председника формираних већа, актива и тимова. Дакле, и без формално одржаних 

планираних састанака, процес планирања, програмирања и евалуације образовно-васпитног 

процеса у школи се одвијао током целе школске године, а најбољи показатељ за то је реализован 

план и програм и постигнути резултати ученика. 

Састанак Колегијума у јуну месецу базирао се на разматрању свега што је урађено у текућој 

години ( завидан успех ученика и наставника на Републичком такмичењу музичких и балетских 

школа, концертна делатност ученика у постојећим и отежаним условима), педагошко –
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инструктивни рад стручних сарадника и директора у отежаним условима рада  и формирање 

тимова за израду извештаја и годишњег плана рада Школе. 

Јасна М. Стојановић, стручна сарадница/психолошкиња 

 

 4.11. Извештај о раду Ученичког парламента   

Школске 2020/21. године састанци ученичког парламента одржани су у следећим терминима: 

10.10.2021.године, 18.10.2021.године, 24.1.2021.године и 7. 2. 2021. године.   

На првом састанку изабрани су чланови ученичког парламента: Марија Божић (председник), 

Љубица Бићанин (заменик председника и представница тима за школско развојно планирање), 

Љубиша Поповић (записничар и члан Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања),Марта Медан као члан Тима за самовредновање, Динка Миљковић 

као члан Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе, Маја Марковић као члан Тима за 

заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, Петра Липановић, Ања 

Петковић, Марија Јанковић, Мина Станковић, Миодраг Вукајловић, Урош Адамовић, Теона 

Јовановић и Лара Киш. 

Илија Најдановић, Душан Здравковић и Саша Маленовић, као чланови Наставничког већа 

учествовали су и били подршка ученицима у раду овог тела. 

Дневни ред састанака односио се на уређење и одржавање ученичког клуба, уређење школског 

дворишта и простора за вежбање и учење, изласке из интерната и промене исхране. 

Услед ванредног стања проузрокованог пандемијом вируса Ковид-19 и чињенице да чланови 

ученичког парламента једну половину школске године нису били у интернату, идеје које су 

требале да буду реализоване у овој, биће реализоване у наредној школској години уколико услови 

то буду дозвољавали. Неке од тих идеја су: Израда еколошких канти за отпадне у школском 

дворишту, засађивање цвећа по жардињерама у дворишту и интернату итд.  

Илија Најдановић, наставник практичне наставе 
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5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА, АКТИВА И ТИМОВА   

 

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

предмете 

У школској 2020/21. години, одржано је 7 састанака стручног већа. Чланови већа су се на 

састанцима бавили следећим темама:  

Јун - Септембар 

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

састава; 

• Формирање распореда целокупне наставе: групна теоретска настава, оркестри, индивидуална 

настава... 

• Договор рада наставника и корепетитора по распореду за Камерну салу 

• Одређивање термина колоквијума и испита, на основу Школског календара 2020/21. године 

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

• Такмичење: 

На такмичењу „Охридски бисер“ 29 – 31. август, у Охриду освојене су награде: 

1. награда: Јована Удовић, виолина 

2. награда: Нађа Комнелић, виолина 

3. награда: Урош Адамовић, виолинa 

Октобар 

• Усклађивање термина: Први колоквијум 

• Формирање тимова: расподела дужности 

• Разматрање концертних делатности 

• Разматрање акредитованих семинара 

• Пројекти: 

- сарадња са РТС симфонијским оркестром и маестром Б. Суђићем 

- учествовање у оквиру БЕМУСа 2020. 

Предложени пројекит због епидемиолошке ситуације нису били остварени: 

• Концерти: 

- Галерија Синагога,  Ниш, 23. септембар / солисти виолинисти: Дуња Стојковић, 

  Марта Медан кл.сарадња: Уки Оваскаинен 

• Концерти одржани у оквиру Школе: 

Одржано је преко десет  интерних часова, као и два онлајн Јавна часа, 

20. октобра и 17. новембра. 
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• Фондација Добар Глас - донација 

Издвојена донација од 2000 еура, за куповину жица за инструменте, за израду квалитетнијег 

сајта Школе за таленте, и за струнирање и куповину гудала за школски инструментаријум. 

Новембар 

• Концертне делатности и термини: 

- САНУ - 5. новембар, Солистички концерт виолиниста: Јована Удовић, 

                 гост Дуња Стојковић, кл.сарадња: Уки Оваскаинен 

- САНУ - 26. новембар, Концерт ученика школе - није остварен, 

                због епидемиолошке ситуације 

Децембар - Јануар   

• Испитне обавезе под вандредним околностима до 30. новембра, 

реализоване су кроз колоквијуме и смотре ниже школе: 

- 23. новембар: смотра / солфеђо 

- 24. новембар: 1. колоквијум из главног предмета / нижа школа 

  (од припремног до 6. разреда). Формирана петочлана комисија. 

- 25. новембар: смотра / камерна музика 

- 26. новембар: смотра / читање с листа 

- 27. новембар: смотра / упоредни клавир 

• Колоквијуми из главног предмета за ученике средње школе (16. новембра) 

• Први део матурских испита – сонате: 

испит се снимао и емитовања на нивоу платформе Школе 

• Светосавска награда додељена Јовани Удовић, виолина 

• Хуманитарни онлајн концерт #zaOliverovzivot: 

Крагујевац, 17. децембар, солиста Урош Адамовић, виолина 

• Коларац, 20 децембар, фестивал БУНТ солисти професори: 

Игор Васиљевић, виолина и Јована Николикић, клавир 

• Пројекти: 

 Фондација Добар глас 

 – Аудиција поводом мајстер класа Немање Радуловића, учествују виолинисти: 

Ања Јанковић, Урош Адамовић, Сара Ристановић 

  
 

Фебруар – Мај 

 

Настава и  рад се одвија у ванредним условима, за период 14. фебруара -  4. маја и то:  

- Прва смена – ученици од припремног до 6. разреда музичке наставе  

- Друга смена – ученици од 7. до 10. разреда музичке наставе 

 

Све предвиђене концертне активности школе и такмичења су отказана или одложена 

• Новчана средстава услед пандемије, нису добијена од Министарства културе и 

информисања 

• Сређивање школске документације 
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• Фондација Добар глас: Струњење гудала, извођач радова - Миодраг Богић 

Април - Мај 

  

• Други колоквијум – аудиција за Реп. такмичење 

прва група 13 – 14. април 

друга група 20 – 21 април 

трећа група 27 – 28 април 

• Концерти: 

- Атријум, Народни музеј, Београд, 22. април: солисти из класе проф. Божидара 

Радосављевића, клав. сарадња: Уки Оваскаинен 

• Такмичења: 

- 15 – 18. април Станишићи, Бјељина 

- 23. април – 11. мај Републичко такмичење 

- С.С. Мокрањац, Неготин / онлајн такмичење, 22 – 23. мај, 

  лауреат Нађа Комленић, виолина 

  1 /2 награда Петра Филиповић, виолончело 

• Сређивање школске документације 

 

Јун  

• Концерти: 

Солистички концерти наших матураната: 

- Параћин, Културни центар1. јун, солисти: Нађа Младеновић, виолончело 

  Марија Јанковић и Ања Јанковић, виолина 

  клав. сарадња: Јована Николић и Уки Оваскаинен 

- Наступ камерних састава у Галерији Петра Добровића, 12. јун 

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

• Термини годишњих испита: 

- Tеорија, солфеђо: 29 -31. мај 

- 6. разред: главни предмет, 2. јун 

- Mатурски испит: главни предмет, 8 - 9. јун 

 - Kамерна музика; 4. јун 

 - Пријемни испит: 20. јун 

• Обављена је верификација оцена са малих и великих матурских испита путем гласања, 

изабран је најбољи матурски исит: Јована Удовић, виолина класа Д. Младеновић и ученик 

генерације: Марија Јанковић, виолина класа М. Чорлије 

• Осим интерне, комисију на матурским испитима су чинили и професори са ФМУ, 

у саставу: И. Аћимоски Жикић, С. Герић, Љ. Милановић, М. Јосифовски, С. Бјелић и Д. 

Ђорђевић  
 

Јул - Август 

• Детаљни извештај рада Музичког већа 2020/21. године 

• Прерасподела класа 
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• Логистичка припрема наставе / на нивоу наше установе/ 

• Формирање концертне сезоне за 2021/22.годину  

• Планирани састанци – август 

• План рада Музичког актива за 2021/22. шк.година 

Милица Младеновић, председник Стручног већа за инструменталну и теоријску музичку наставу 

 

5.2. Извештај о раду стручног већа за општеобразовне предмете  

 

Стручно веће је започело са радом на почетку школске 2020/2021. 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. Због специфичне епидемиолошке ситуације у Републици Србији, план активности 

прилагођен је актуелним епидемиолошким мерама. 

Од  момента верификовања председника и чланова Стручног већа за општеобразовне предмете, па до данас, 

састанке смо организовали по потреби - 1 до 2 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, слали извештаје о организованим активностима и сл .  

Састанци су, по препоруци директора, од почетка школске године одржавани онлајн, због  неповољне 

епидемиолошке ситуације у држави.  Овакви састанци, показали су се као врло продуктивни, јер је био 

ангажован и активан много већи број чланова стручног већа за општеобразовне предмете. 

На састанцима се дискутовало о тачкама годишњег програма рада стручног већа за општеобразовне 

предмете. На самом почетку одабран је руководилац већа (Јована Тодоровић), затим смо чланове већа и 

стручну службу обавештавали о избору уџбеника за школску 2020/21.годину. Такође, на првом састанку, 

чланови већа су извештавали о резултатима реализованих иницијалних тестова.  Утврђени су термини 

писмених провера знања дужих од 15 минута, као и организатори и руководиоци секција за ову школску 

годину. 

( 1. Драмско-рецитаторска секција- В. Антић ; 2. Биолошка секција – Д.Радовановић, М.Боровина ; 3. 

Спортска секција –Д. Костандиновић ; 4. Ликовна секција – С. Миленковић ; 5. Драмско-рецитаторска 

секција нижи разреди- В. Андрејић, Ј. Тодоровић) 

Утврђени су и достављени програми рада разредних старешина, са допунама по препоруци стручне службе, 

да у теме буду уврштени и садржаји који се тичу актуелног вируса КОВИД 19. 

На једном од састанака стручног већа за општеобразовне предмете, направљен је план посета и излета. 

Пошто посете и излете није било могуће реализовати као претходних година, дати су предлози за 

реализацију виртуелних посета и излета.  

Наставница српског језика Весна Антић предложила је виртуелну екскурзију „Тршић и околина“, што је и 

реализовала. 
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Јована Тодоровић и Весна Андрејић планирале су виртуелну посету Дрвенграду (Мећавник), 

Аквапарк и Зоолошки врт у Јагодини, Голубац и Голубачка тврђава, Музеј Николе Тесле, Јавни акваријум 

и топикаријум. 

Наставница физичког васпитања, Драгослава Костандиновић, планирала је за 16.10.2020.године шетњу до 

Моравског парка-боравак на чистом ваздуху – са ученицима  9. и 10. разреда,  а 21.10.2020.године посету 

музеју “Хореум Марги“-изложба Милана Коњовића-експресионизам, што је и реализовано. 

Током састанака, бавили смо се и праћењем новоуписаних ученика и покушавали да, заједничким 

ангажовањем помогнемо да се новоуписани ученици прилагоде начину рада школе и животу у дому. 

Без обзира на измењен начин рада, услед епидемиолошке ситуације, чланови стручног већа за 

општеобразовне предмете и ученици  учествовали су и реализовали велики број активности. 

Испланирани су и већим делом до сада, реализовани тематски дани и корелације. 

РЕАЛИЗОВАНИ ТЕМАТСКИ ДАНИ  

ОКТОБАР  

- Обележавање Дечје недеље;  

- Наставнице разредне наставе, Јована Тодоровић и Весна Андрејић и наставница енглеског језика, 

Татјана Петровић, поводом Дечје недеље организовале су изложбу дечијих радова на тему 

другарство, као и израду паноа о дечијим правима. Изложба је представљена у холу школе. 

- Поводом Дечје недеље наставница Драгослава Костандиновић је  са ученицима припремила и 

извела плесна игра /Израел/“Катамар“(-ученици од 1-4 разреда,10. разред и 5. разред) у холу школе. 

- Обележавање Дана дечије креативности. Ученици школе су испољили посебну креативност. Десети 

разред је приказао трејлер за роман Драгослава Михаиловића – „Кад су цветале тикве“. За 

реализацију задужене: Весна Антић, наставница српског језика и књижевности,  и Татјана Петровић, 

наставница енглеског језика. 

- Обележавање Дана дечјих права- Ана Николић наставница енглеског и немачког језика са 

ученицима 5.разреда организовала је радионицу о правима и обавезама деце. Са ученицима до 4. 

разреда и са васпитачицом Александром Вулић организује радионицу о менталном и физичком 

здрављу у библиотеци Школе , док су суботом ученици имали прилике да у библиотеци погледају 

одабране филмове; 

 

И друге активности...... 

 

- Организован је и реализован школски КРОС; за органзацију је била задужена наставница физичког 

васпитања, Драгослава Костандиновић, а приликом извођења помогле су и наставнице разредне 

наставе, Весна Андрејић и Јована Тодоровић, као и наставница енглеског  језика, Татјана Петровић, 

и васпитачи дома. 

- Ивана Гавриловић, наставница географије, планирала је  рад са ученицима на тему „Саветодавни 

разговори као подршка у учењу“; као и разговор на тему поводом Дечје недеље, Дана чистих руку, 

Дана здраве хране. 

 

Планирана тематска недеља „ЗИМА“ у периоду од 21.12. до 25.12. није реализована због корекције 

школског календара и померања распуста. 

ЈАНУАР  
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- Организовање тематског дана поводом обележавања школске славе Свети Сава; 

- Дан школске славе Свети Сава, организован је у складу са важећим епидемиолошким мерама. 

Наставници општеобразовне наставе су, у сарадњи са васпитачицом Стефаном Ракић Јевтић  и 

Горданом Радуловић, припремили филмове и презентације о животу и делу Растка Немањића који 

су били приказивани у холу школе током преподнева, након чега је уследило традиционално сечење 

колача .  

 

ФЕБРУАР 

- Организовање тематског дана Св.Трифун – Дан заљубљених. У организацију овог тематског дана 

укључио се велики број ученика свих узраста, као и велики број наставника: 

- Татјана Петровић - израда плаката са стиховима из песама на енглеском језику, VALENTINE`S 

MESSAGE BOX, ученици исписују поруке (анонимне) које убацују у кутију.  

- Весна Антић и Слађан Миленковић - израда плаката са стиховима песама и порукама. 

- Драгослава Костандиновић - ученице 7.разреда изводе ритмичку тачку са тракама и игру Катамар. 

- Весна Андрејић и Јована Тодоровић - представљање Светог Трифуна, заштитника винове лозе и 

виноградара, презентација о обичајима и веровањима. Изложба ликовних радова ученика првог, 

другог, трећег и четвртог разреда. 

- Ана Николић - израда плаката са порукама и стиховима на немачком језику.  

- Радови свих учесника били су изложени у холу школе. 

Планирани тематски дан, Дан жена-8. март, није организован због преласка на онлајн наставу. 

АПРИЛ  

- Обележавање Дана планете Земље-Наставнице разредне наставе са ученицима млађих разреда, у 

сарадњи са наставником ликовне културе, Слађаном Миленковићем, и наставницом енглеског 

језика, Татјаном Петровић, су организовали  и реализовали обележавање тематског дана- Дан 

планете Земље. Ученици млађих разреда израђивали су плакате са цртежима и порукама, које смо 

изложили у холу школе. 

 

МАЈ  

 

- Наставнице разредне наставе, Весна Андрејић и Јована Тодоровић, су организовале виртуелне 

посете Аквапарка у Јагодини, Музеја воштаих фигура, Зоолошког врта, као и виртуелну посету 

Голубачке и Рамске тврђаве. (www.360serbia.com)  

 

ИНТЕГРИСАНА НАСТАВА 

- СИСТЕМ ОРГАНА ЗА КРЕТАЊЕ - Наставница биологије Душанка Радовановић  и наставница 

физичког васпитања, Драголава Костандиновић – новембар  2020. године 

- ЗДРАВО РАСТИМО и МОЈЕ ТЕЛО – Наставница физичког васпитања, Драгослава Костандиновић 

и  наставница биологије, Душанка Радовановић, наставнице разредне наставе Весна Андрејић и 

Јована Тодоровић; 

 

Наставница српског језика Весна Антић је израдила многобројне интерактивне презентације, које је могуће 

користити и приликом одржавања онлајн наставе. У питању су презентације ПРЕОБРАЖАЈ Ф.КАФКА, 

ДНЕВНИК АНЕ ФРАНК, МАЛИ ПРИНЦ А.С.ЕГЗИПЕРИ, АУТОБИОГРАФИЈА Б.НУШИЋ...) Све 

презентације достављене су председнику Стручног већа за општеобразовне предмете. 

http://www.360serbia.com/
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УЧЕШЋЕ УЧЕНИКА НА  КОНКУРСИМА 

- Весна Антић наставница српског језика и књижевности : учешће на наградном конкурсу Народне 

библиотеке „Радоје Домановић“ у Лесковцу у оквиру Другог фестивала дечјег стваралаштва. 

„Уметник из школске клупе“, књижевни рад који је написала Динка Миљковић, ученица 9.разреда. 

Динка Миљковић је освојила награду за хорор причу, на конкурсу који су расписали хорор класици.  

Прича Динке Миљковић, послата је у Будимпешту на наградни конкурс „Милован Видаковић“, 

прича о Доситеју Обрадовићу.  

- На наградном конкурсу поводом Дана општине Ћуприја, ученица шестог разреда, Лена Зорић, 

освојила је другу награду, књижевним радом на тему „Мој град.“ Ученица је награђена књигом. 

- Ученици 10.разреда урадили су видео трејлер за конкурс .„Кад су цветале тикве“, Драгослав 

Михаиловић. Ауторски пројекат ученика десетог разреда Школе за музичке таленте  је освојио прву 

награду.   

- Ученица деветог разреда, Динка Миљковић, уз подршку наставнце српског језика и 

књижевности, Весне Антић, конкурисала је са својом кратком причом о Доситеју 

Обрадовићу на регионалним конкурсима „ Бибер“ и „ Милован Видаковић“. Наведени 

конкурси промовишу писање као начин (спо)разумевања међу људима са бивших 

југословенских простора. 

- Наставница Весна Антић је са ученицом десетог разреда,  Мартом Медан, пријавила рад у оквиру 

међународног интернет наградног конкурса „Константин Велики“, на тему „Корона“, ауторским 

плакатом. 

 

Наставница биологије, Марија Петровић Боровина, узела је учешће у пројекту који је покренут од стране 

Министарства просвете (снимање часова за базу која ће бити доступна и другим наставницима на 

територији РС). 

КРАТАК ОСВРТ НА РАД СТРУЧНОГ ВЕЋА  

Током другог полугодишта, начин рада Стручног већа за  општеобразовне предмете, био је такође, 

организован онлајн.  Настава је организована у пар наврата онлајн, али су сви наставници и ученици били 

већ добро уиграни, па је зато и било много мање потешкоћа него претходне школске године.  

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

2020/21.године, узимајући у обзир све потешкоће са којима се сви суочавамо у претходном периоду. 

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). 

Јована Тодоровић, председник Стручног већа за општеобразовне предмете 

 

5.3. Извештај о раду одељенских већа ( општеобразовна настава) 

Школске 2020/21.године одржана су два одељенска већа за ученике од првог до десетог разреда 

општеобразовне наставе. 
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И ове школске године, у мало измењеним и отежаним условима рада, како за ученике тако и 

за наставнике, чланови одељенских већа су на одржаним састанцима: детаљно и у континуитету 

пратили рад, напредовање и понашање сваког од ученика, анализирали рад већа, секција, додатне 

наставе и часова додатн подршке. 

За ученике за које је процењено да им је потребна додатна подршка у процесу образовања, на 

састанцима се одлучивало о томе ко ће и на који начин пружити аекватну подршку и помоћ.  

О ученицима се, осим на формално одржаним састанцима разговарало константно током целе 

школске године, како у просторијама школе тако и кроз коресподенцију мејлом и телефоном. Без 

обзира што се настава у појединим периодима реализовала онлајн, рад и напредовање ученика је 

константно праћен; код појединих ученика, најчешће због нередовног праћења онлајн наставе, 

укључивали су се стручни сарадници и разредни старешина, поред предметног кнаставника и 

родитеља ученика. 

Јасна М. Стојановић, стручни сарадни/психолог 

 

5.4. Извештај о раду стручног актива за школско развојно планирање-  

 

Током школске 2020/21.године, чланови стручног актива за школско развојно планирање састали 

су се четири пута (11.9.2020.године, 21.12.2020.године, 28.1.2021.године и 30.8.2021.године).  

На одржаним састанцима, тим се бавио планирањем рада за школску 2020/21.годину, евалуацијом 

реализованих активности  и израдом извештаја о реализацији активности у оквиру акционог плана 

за школску 2019/20.годину, израдом упитника за прикупљање података ради израде новог 

развојног плана и прилагођавањем истог интересним групама, анализом рада у претходном 

периоду, као и израдом програма рада за школску 2021/22. годину.  

Више о реализацији задатака у оквиру развојног плана за период од 2018. до 2021.године у прилогу 

Извештаја о раду школе.  

 

Ивана Ћирић, председник Aктива  

 

 

5.5. Извештај о раду стручног актива за развој школског програма   

 

Стручни актив за развој школског програма је и у школској 2020/21. радио у истом саставу. 

Уосталом, састав стручног актива је на предлог директора исти већ последње три године. 

 

Чланови су: 

1. Јасна М. Стојановић 
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2. Зорана Првуловић Мирчић 

3. Весна Тирменштајн 

4. Горан Николић 

5. Горан Миљковић 

6. Јелена Антић (родитељ) 

7. Ирена Милошевић Младеновић 

8. Жељко Ивовић - координатор тима 

 

 

У школској 2020/21.години одржан је један састанак тима, због епидемиолошке ситуације у вези 

са вирусом COVID-19. Састанака и контаката у мањим саставима је било у току целе године и 

настављен је рад на унапређењу наставног плана и програма. 

Помоћник директора Зорана Првуловић Мирчић и стручни сарадник Ивана Ћирић су предлог 

измена и допуна наставног плана проследиле у Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, а на руке предато  Марији Крнети, руководиоцу групе за средње образовање и уметничко 

образовање  ( прилози 1,2) 

 

У наставку је табеларни приказ свега што је урађено по месецима, а у прилогу мејла су и два фајла, 

два писма са свим планираним изменама наставног плана. 

 

Активности Носиоци активности Време реализације 

Конституисање Актива и 

израда програма рада Актива 

за школску 2020/21.годину; 

Чланови стручног актива 
Август/ Септембар 

2020. године 

Обједињавање појединачних 

предлога наставног програма 

од стране предметних 

наставника, а у складу са 

предлозима Актива 

( шк.2019/20.) 

Чланови стручног актива 
Октобар/ Децембар 

2020. године 

Израда појашњења 

предложених промена у 

важећем НПП 

Чланови стручног актива 
Јануар 

2021. године 

Израда предлога јединственог 

сведочанства  Школе и 

предлога наставног плана за 

есДневник 

Чланови актива 
Фебруар/ Април 

2021. године 

Комплетирање документације 

за Завод за унапређење 

образовања и васпитања 

и Национални просветни 

савет ради разматрања и 

усвајања измена и допуна 

постојећег НПП Школе 

Коордиантор Тима, 

директор, помоћник 

директора 

Мај/Јун 

2021. године 
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5.6. Извештај о раду тима за самовредновањe и вредновање рада школе   

Чланови Тима за самовредновање и вредновање рада школе су: 

Јасна М. Стојановић, координатор  Представник стручних сарадника/психолог 

Данијела Јовић  Директор  

Душан Здравковић  Представник наставника мн 

Јована Николић  Представник наставника мн 

Оливера Милић Хиршер  Представник наставника мн 

Весна Антић Представник наставника оон 

Ивана Гавриловић Представник васпитача и оон 

Саша Ђорђевић Представник родитеља  

Марта Медан  Представник ученичког парламента  

 

Тим је одржао ове године два састанка због тренутне епидемиолошке ситуације. 

Први (онлајн) састанак одржан је 2.9.2020.године – конституисање тима, разамтрање и усвајање 

годишњег програма рада за школску 2020/21.годину. 

Због епидемиолошке ситуације даљи рад Тима одвијао се путем мејла. Координатор Тима је у 

складу са усвојеном методологијом  прикупљања података ( на првом састанку) контактирао 

председника Стручног актива за развој школског прогррама и Тима за школско развојно 

планирање, као и директора и помоћника директора ( 17.11.2020.године, 6.5.2021.године, 

24.8.2021.године).30.8.2021.године, одржан је други састанак Тима у проторијама школе. 

Координатор је пар дана пре заказаног састанка послао свим члановима Тиам на разматрање 

предлог Извештаја о самовредновању. Извештај је једногласно усвојен. Договор чланова Тима је 

да се са садржајем Извештај о самовредновању упознају чланови Тима за обезбеђиваање квалитета 

и развој установе ради израде акционог плана овог тима за школску 2021/22.годину. 

 

Јасна М. Стојановић, координатор Тима 
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ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ  

 

Почетком школске 2020/21.године, 2.септембра координатор Тима организовао је први онлајн 

састанак где je постављeн  темеље даљег рада: програм рада Тима, акциони план ради прикупљања 

података за изабрани стандард  и чек листу за процену квалитета саддржаја Школског програма. 

Одлука Тима је да ове школске ггодине процењујемо квалитет стандарда 2, ОБЛАСТ 

КВАЛИТЕТА 1: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ. 

Чек листа за процну квалитета Школског програма: 

 

р.б. Садржај школског програма Остварено 

1.  циљеви школског програма + 

2.  
назив, врста и трајање свих програма образовања и васпитања које школа 

остварује и језик на коме се остварује програм; 

+ 

3.  
обавезни и изборни предмети и модули по образовним профилима и 

разредима; 

+ 

4.  

начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда 

постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних наставних 

планова и програма, програма других облика стручног образовања и 

врсте активности у образовно-васпитном раду; 

+ 

5.  програм допунске, додатне и припремне наставе + 

6.  

програми и активности којима се развијају способности за решавање 

проблема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање 

предузетничког духа 

+ 

7.  
факултативни наставни предмети, њихови програмски садржаји  и 

активности којима се остварују; 

+ 

8.  

начини остваривања и прилагођавања програма музичког и балетског 

образовања и васпитања, образовања одраслих, ученика са посебним 

способностима и двојезичног образовања 

- 

9.  програм културних активности школе; + 

10.  програм слободних активности + 

11.  програм каријерног вођења и саветовања + 

12.  програм заштите животне среди + 

13.  
програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме 

превенције других облика ризичног понашања; 

+ 

14.  програм школског спорта; + 

15.  програм сарадње са локалном самоуправом; + 
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16.  програм сарадње са породицом + 

17.  програм излета и екскурзија + 

18.  програм безбедности и здравља на раду; + 

19.  друге програме од значаја за школу.  

20.  

индивидуални образовни планови свих ученика који се образују по 

индивидуалном образовном плану чине прилог школског програма. Овај 

прилог ради се кад и ако се за њим укаже потреба. 

- 

21.  

начин остваривања других области Развојног плана школе који утичу на 

образовно-васпитни рад. (Навести циљеве, задатке, садржаје и друге 

специфичности ако постоје за друге области развојног плана школе које 

нису наведене од бр. 6) до бр. 18) као на пример рад Ученичког 

парламента; Вршњачког тима; Еко-тима, школског сајта...) 

- 

 

Иако је дефиинисана и усвојена методологија прикупљања података била постављена одмах на 

почетку , до тражених података смо делимично дошли у складу са планираном методологијом а 

делом смо се прилагођавали променљивим начинима организације наставног процеса у школи. То 

је изискивало стална прилагођавања, како наставника тако и ученика те тражени подаци нису 

стизали на време. ПИз претходно наведених разлога, процена области квалитета се на крају 

заснивала на процени координатора Тима. Радна верзија извештаја достављена је осталим 

члановима Тима на разматрање , допуну / измену и као такав извештј је приказан осталим 

члановима наставничког већа. 

Резултати показују следеће: 

Стандард 1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе: 

1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа- Школски 

програм је израђен у складу са Стручним упутством о начину израде школске документације (Број: 

119-01-346/1/2014-01, од 27.08.2014. године)  

Школски програм садржи: 

1) циљеве школског програма; 

 2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и језик на 

коме се остварује програм;  

3) обавезне и изборне предмете и модуле по образовним профилима и разредима;  

4) начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа, начин и 

поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, програма других облика 

стручног образовања и врсте активности у образовно-васпитном раду;  

5) програм допунске, додатне и припремне наставе;  
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6) програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, 

комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа;  

7) факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се 

остварују;  

8) начине остваривања и прилагођавања програма музичког и балетског образовања и васпитања, 

образовања одраслих, ученика са посебним способностима и двојезичног образовања;  

9) програм културних активности школе;  

10) програм слободних активности;  

11) програм каријерног вођења и саветовања;  

12) програм заштите животне средине;  

13) програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме превенције других 

облика ризичног понашања;  

14) програм школског спорта;  

15) програм сарадње са локалном самоуправом;  

16) програм сарадње са породицом;  

17) програм излета и екскурзија;  

18) програм безбедности и здравља на раду; 

Школски програм Школеза музичке таленте не садржи индивидуалне образовне планове ученика 

који се образују по индивидуалном образовном плану јер се за њим до сада није указала потреба. 

Показатељ 1 је остварен у потпуности. 

2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе ( наставници, стручни 

сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница) 

Школске 2020/21.године Тим за школско развојно планирање радио је на изради новог развојног 

плана Школе. У изради Развојног плана установе учествовали су наставници, стручни сарадници 

и родитељи ученика.  

Показатељ 2 је оставрен делимично. 

3. Садржај кључних школских докумената одражава специфичност установе 

Сва кључна документа школе, Статут, јединствен  наставни план и програм Школе, Школски 

програм, Годишњи план рада школе, Извештај о раду Школе, Развојни план, одражавају 

специфичности установе. 

Чињеница да Школа ради по јединственом наставном плану и програму од почетка свог постојања, 

говори у прилог томе да је Школа за музичке таленте јединствена и уникатна по свом систему 
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образовања ( плану и програму предмета, већим фондом часова предмета на музичкој настави 

у односу на отале музичке школе на територији РС, образовањем ученика за основно и средње 

опште и музичо образовање у једној образовној установи....).  

Остала документа прате специфичност установе по питању  начина организацицје живота и рада 

у Школи са домом, структуром запослених , условима за полагање пријемног испита, начином 

организовања и оцењивања годишњих и завршних испита итд.... 

Показатељ 3 остварен у потпуности. 

4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и проценама 

квалитета рада установе 

Приликом програмирања рада установе ослањамо се на Извештај о спољашњем вредновању рада 

Школе и извештајима о самовредновању који се достављају члановима наставничког већа сваке 

године. Такође, педагошко-инструктивни рад директора, помоћника директора и стручних 

сарадника даје ваљане информације о начину реализације и квалитету образовно-васпитног рада. 

Након педагошко-инструктивног рада, стручни сарадници пишу свој извештај и обављају разговор 

са предметним наставником ( утисак о часу, предлози за побољшање...) 

Показатељ 4 остварен у потпуности 

5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика-остварен 

Приликом израде Годишњег плана рада школе: 

- израђују се индивидуални распореди рада за сваког ученика  

- планирају се теме радионица са васпитачима и теме разредних старешина које прате развојне и 

специфичне потребе ученика  

- планирају се слободне активности ученика у школи и у дому ученика које су усклађене са 

потребама и интересовањима ученика 

Показатељ 5 је остварен у потпуности. 

Стандард 1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада у 

школи 

1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и годишњим 

календаром. 

Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом и развојним планом. Постоји 

усклађивање са годишњим календаром прописаним од стране Министраства просвете, науке и 

технолошог развоја које прате ситне корекције, због специфичности рада установе, односно, школе 

са домом, а све у циљу рационалног трошења буџеских средстава ( нпр. грејање великог простора 

школе и дома у зимским условима....). 

Показатељ 1 остварен делимично. 
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2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника и 

директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и уважене су 

актуелне потребе школе. 

У наведеним документима уважене су актуелне потребе ученика али нису конкретизовани циљеви 

из развојног плана. 

Показатељ 2 је остварен делимично. 

3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују промене на свим 

нивоима деловања. 

Годишњи план рада садржи планове органа, тела и тимова одсликавају процес рада. 

Показатељ 3 остварен у потпуности. 

4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за праћење 

рада и извештавање током школске године. 

Годишњим програмом рада већа, актива, тимова планирано је извештавање током школске године. 

У пракси, извештаји актива и тимова се одвијају два пута годишње, на полугодишту и на крају 

наставне године. 

Показатељ 4 остварен у потпуности.  

5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је са садржајем 

годишњег плана рада школе. 

Показатељ 5 остварен у потпуности. 

Стандард 1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева 

образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и општих 

међупредметних и предметних компетенција 

1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за глобално 

планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. 

Показатељ 1 остварен. 

2. У оперативним плановима наставника и њиховим дневним припремама видљиве су методе и 

технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. 

Показатељ 2 остварен. 

3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на праћењу 

постигнућа ученика 

О раду, напредовању и понашању ученика информације се редовно размењују на одељенским 

већима, састанцима Педагошког и Наставничког већа. Осим тога, о ученицима се релевантне 

информације размењују свакодневно, на релацији: наставник-васпитач-разредни старешина-

стручни сарадник-родитељ, а када се за то укаже потреба и директор и помоћник директора. 
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Прикупљене информације су основа за препоручене часове додатне подршке за ученика, 

додатних часова, појачаног васпитног рада са учеником и сл. 

Евиденција о реализованим овим облицима додатног рада са ученицима редовно се евидентира у 

дневнцима осталих облика образовно-васпитног рада. 

Показатељ 3 оставрен у потпуности. 

4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања 

ученика. 

Ове школске године није спроведена анкета са ученицима како бисмо имали увид у њихова 

интересовања. О потребама и интересовањима ученика говорило се неформално, а програм секција 

и слободних активности био је ове године делом и резултат ранијих интересовања ученика.  

Показатељ 4 није остварен. 

5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичко-истраживачким 

подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења. 

Планирање васпитног рада засновано је специфичним потребама ученика који живе највеећи део 

свог школовања у дому Школе, заједно са својим вршњацима.  

Теме које се обрађују са ученицима: адаптација у  дому, животне вештине, живот у 

заједници...помажу ученицима, а посредно и родитељима, да се што боље и што лакше снађу у 

новим животним околностима и условима у којима живе и раде. 

Осим тога, саме животне ситуације, које често нису планиране и предвиђене, покрећу васпитаче , 

наставнике, стручне сараднике да са ученицима обраде и анализирају и друге теме, да у сарадњи 

са ученицима и родитељима покрену питања која нису унапред планирана , предвиђена. 

Аналитичко-истраживачки рад, у форми упитника, самог истраживачког процеса није толико 

заступљен из два разлога: мањи број ученика ( узрасно/ поразредима не омогућава било какву 

озбиљну методологију и статистичку обраду података)  и свакодневни и континуирани контакт и 

у школи и у дому, омогућава запосленима да имају увид у то које су потребе ученика и које 

потешкоће са којима се сусећу у свом одрастању и школовању. 

Показатељ 5 остварен у потпуности. 

6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и/или напомене о 

реализацији планираних активности 

Припреме наставника у свом обрасу садрже део који се односи на самоевалуацију, али мали број 

наставника даје своје извештаје/ самопроцену о одржаном часу. 

Показатељ 6  није остварен. 
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ЗАКЉУЧАК ТИМА: Показатељи који нису остварени, делимично или у потпуности биће 

основа за израду акционог плана који ће бити достављен Тиму за обезбеђивањ квалитета и развој 

установе и на њима ћемо радити у школској 2021/22.години 

Јасна М. Стојановић, координатор Тима 

 

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

злостављања и занемаривања   

 

Чланови Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  школске 

2020/2021. године су: 

1. Данијела Јовић, директор 

2. Драган Мирчић, представник наставника музичке наставе 

3. Милош Симић, представник наставника музичке наставе 

4. Душанка Радовановић, представник општеобразовне наставе 

5. Александра Вулић, представник васпитача 

6. Ана Николић, представник општеобразовне наставе 

7. Мирјана Паунковић, секретар    

8. Миодраг Јовановић, представник родитеља  

9. Љубиша Поповић и Маја Марковић, представници Ученичког парламента    

10. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник/психолог    

11. Ивана Ћирић, стручни сарадник/психолог   

12. Илија Најдановић, наставник практичне наставе 

13. Ђорђе Мацакања, референт за безбедност на раду 

14. Горан Николић, представник васпитача и координатор Тима 

 

С обзиром на актуелно погоршање епидемиолошке ситуације у Републици Србији, као и потребу 

да школски колективи раде на заштити здравља ученика и запослених, водиља Тима за заштиту 

деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2020/2021. години била 

је Препорука за превенцију Covid-19 и других респираторних инфекција у школској средини.  

 

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања ( у даљем тексту 

Тим) се у првом полугодишту састао два пута (онлајн) и по потреби у другом полугодишту ради 

консултација везаних за план и програм рада Тима. Састанци су одржавани путем мејла и 

директним путем у малим групама како је епидемиолошка ситуација налагала. 

 

План  рада Тима предложен је у последњој недељи августа 2020. године. Организован је онлајн 

састанак на коме су чланови Тима дискутовали и предлагали превентивне активности и допуне.  

Полазиште израде плана и програма била је епидемиолошка ситуација у земљи, као и препорука 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја о поступању у току школске године. Коначан 

Програм рада Тима за школску 2020/2021. годину је једногласно усвојен у првој недељи септембра 
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месеца. У циљу обавештавања ученика и запослениха на огласној табли за ученике 

одштампана и на видно место су постављени чланови овог  Тима са бројевима телефона. 

 

Током школске године Тим је иницирао и организовао (у сарадњи са разредним старешинама и  

групним васпитачима) упознавање ученика са Кућним редом, Правилницима о награђивању и 

васпитно дисциплинским мерама и Посебним протоколом о заштити ученика од насиља.  

 

У циљупревенције ансиља и ставрања здраве климе за раст, развој и учење, реализоване су следеће 

активности: 

 - Дечија недеља, од 5. до 11. октобра 2020. године. Активности:“Срећа је у осмеху” (Горан 

Николић, Стефана Ракић Јевтић и Снежана Велојевић), “Спортско-рекреативне активности” 

(Горан Николић и Гордана Радуловић), “Акција прикупљања смећа у школском дворишту” 

(Марина Ђорђевић и Милица Миленковић), “Дечја права”(Марина Ђорђевић и Милица 

Миленковић), “Маскенбал” (Дејан Ђорђевић, Александра Вулић и Снежана Велојевић), 

“Украшавање јесењег дрвета” (Марина Ђорђевић и Милица Миленковић), “Ментална хигијена и 

физичко здравље” ( Александра Вулић и Ана Николић), “Међународни дан девојчица” (Милица 

Миленковић и Снежана Велојевић), “Како одржати и неговати другарство”(Марина Ђорђевић). 

-   Пројекција тематских филмова са дискусијом ; са ученицима су обрађене теме које се односе на 

дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање,  једном месечно у току школске 

године.Активности је реализова члан Тима-  наставник Илија Најдановић,  

-   Са ученицима је обележен Међународни дан толеранције, 16. новембра 2020. године следећим 

активностима: “Међународни дан толеранције”(Александра Вулић и Стефана Ракић 

Јевтић),”Толеранција”(Милица Миленковић и Стефана Ракић Јевтић). 

-     25. новембра са ученицима нижих разреда васпитачица Марина Ђорђевић реализовала је на 

тему: „Пријатељство“,“Цртање свог најбољег друга/другарице” ; активност је имала за циљ 

освешћивање добрих и лоших особина код ученика, прихватање различитости и толерантнијег 

односа са другима.   

-....Активности у стоном тенису реализовала је наставник физичког васпитања, Драгослава 

Констандиновић, у фискултурној сали, као и васпитачи у просторији за забаву и разоноду ученика, 

пратећи препоруке везане за епидемиолошку ситуацију. 

-   Тим је у току календарске године кроз све разреде, као и у дому, радио на стварању позитивне 

климе кроз разговоре са ученицима, дебатама, радионицама, постављању изрека, цитата, порука и 

уређењу паноа. 

У другом полугодишту су реализоване активности ( кроз онлајн наставу и директну наставу у 

школи по групама ученика): “Дан ружичастих мајица” обележен је као Међународни дан борбе 

против вршњачког насиља, 24. фебруара 2024. године. Носиоци активности били су васпитачи, 

Стефана Ракић Јевтић и Горан Николић. 

 

Реализована је радионица поводом обележавања верског празника, Ускрса, у реализацији 

васпитачице Александре Вулић, која је за циљ имала да овај диван обичај прикаже ученицима 

практичним активностима фарбањем јаја и  разговором о Васкрсу, о обичајима и симболима. 

Радионица је одржана 28. априла 2021. године, као и друге активности у реализацији наставника, 

васпитача и стручних сарадника. 

 

Горан Николић, координатор Тима 
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5.8. Извештај тима за инклузивно образовање   

У школској 2020/21.години чланови Стручног тима за инклузивно образовање (СТИО) били су: 

1. Весна Андрејић, координатор тима 

2. Даница Гавриловић, наставник музичке наставе 

3. Игор Васиљевић, наставник музичке наставе 

4. Гордана Радуловић, васпитач 

5. Ивана Ћирић, психолог 

У току школске 2020/21. године одржана су три 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. 

 

Весна Андрејић, координатор СТИО-а 

 

5.9. Извештај тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва   

 

Тим је на првом састанку ове године донео одлуку да упозна наставнике и ученике Школе са 

компетенцијама. 

 

У циљу упознавања ученика са компетенцијама које треба да развију у току школовања, чланови 

тима, Јасна Стојановић и Татјана Петровић су  саставиле упитнике у којима су ученицима 

представили пет компетенција и упитали их на којим предметима, секцијама и кроз које 

активности у школи развијају ове компетенције. 

Анализу анкете су урадили Марија Петровић Боровина  и Немања Живановић - Њихови закључци 

су следећи: 

 

1.Ученици су навели да компетенцију за целоживотно учење развијају кроз све предмете у школи 

кроз обраду градива, кроз саветодавни рад са наставницима и васпитачима. 

2. Компетенцију за комуникацију ученици развијају првенствено кроз часове разредног старешине, 

часове социологије, филозофије, језика као и у раду са васпитачима кроз радионице и разговоре. 

3. За рад са подацима и информацијама ученици су претежно навели часове информатике, али и 

друге предмете попут географије на којима раде истраживања и праве презентације, траже и 

користе различите податке и информације. 

4.За дигиталну компетенцију ученици су навели информатику, али и друге предмете током наставе 

на даљину. 
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5. За компетенцију решавање проблема, ученици су најчешће наводили часове разредног 

старешине, разговоре са васпитачима као и часове главног инструмента и то кроз разговор, савете 

и примере. 

Спровођењем ове анкете представили смо ученицима ове компетенције, инспирисали их да о њима 

размисле и дају своје мишљење. Такође смо добили важне податке о томе да се ове компетенције 

развијају у школи кроз различите предмете и на различите начине. 

Следеће школске године потребно је одрадити с наставницима анкету како би добили податке од 

њих о њиховом раду на развоју  компетенција и како они виде развој компетенција код ученика 

школе. 

Такође ћемо упознати ученике са осталим компетенцијама и сагледати њихово мишљење о томе 

како их развијају. 

 

Упитник којисмо кориситили у истраживању: 

 

УПИТНИК 

Драги  ђаци, 

Пред вама се налази упитник о КОМПЕТЕНЦИЈАМА које  развијате у школи, на часовима на 

општеобразовној и музичкој настави, секцијама, радионицама  итд…. Знате ли шта су то 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ? 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ  су  СПОСОБНОСТИ, ЗНАЊА, ВЕШТИНЕ И СТАВОВИ. Овим упитником 

обхватили смо пет компетенција: 
1. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ 

2. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА КОМУНИКАЦИЈУ 

3. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА 

4. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

5. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА 

Свака од наведених компетенција је детаљно објашњена, а испод су постављена питања на која је 

потребно да одговорите.  

*** 

1. КОМПЕТЕНЦИЈА  ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ ЈЕ  СПОСОБНОСТ  ДА : 

А) планираш време за учење и да организујеш учење 

Б)  уочиш структуру градива 

В) познајеш различите начине ( стратегије) учења , и прилагођаваш их самом градиву  

Г) процениш колико си успешан у учењу, са којим проблемима ( тешкоћама) се суочаваш 

приликом учења и налазиш начине да их решиш. 

ПИТАЊЕ: НА КОЈИМ  ПРЕДМЕТИМА, СЕКЦИЈАМА ИЛИ АКТИВНОСТИМА   РАЗВИЈАШ 

ОВУ КОМПЕТЕНЦИЈУ ( горе наведене способности)? На који начин, односно, кроз које 

активности 

 

2. КОМПЕТЕНЦИЈА  ЗА КОМУНИКАЦИЈУ је способност или знање да 

А) знаш када и како да комуницираш, у зависности од особе са којом комуницираш и од читаве 

ситуације 

Б) у комуникацији умеш да изразиш своје мишљење, осећања, запажања...на позитиван и 

конструктиван ( а не конфликтан) начин 
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В) у комуникацији уважаваш и поштујеш особу са којом комуницираш; у разговору се 

фокусираш на садржај, предмет разговора а не на личност саговорника 

Г) разумеш важност и значај позитивне (неконфликтне) комуникације 

ПИТАЊЕ: НА КОЈИМ  ПРЕДМЕТИМА, СЕКЦИЈАМА И РАДИОНИЦАМА РАЗВИЈАШ ОВУ 

КОМПЕТЕНЦИЈУ? На који начин, односно, кроз које активности? 

 

3. РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА је знање или способност да: 

А) користиш различите изворе информација и података ( интернет, медији, библиотека, лични 

контакти..) и можеш да процениш да ли су ти подаци тачни или не ( истнити или не) 

Б) читаш податке из табела и графикона 

В) користиш УСБ, екстерни хард диск , Гугл драјв ради чувања података који су ти важни за процес 

учења 

Г) разумеш разлику између приватних и јавних ( свима доступних) података како бих заштитио 

себе од злоупотребе података тј. знам колико информација о себи је потребно да поделим са 

другима а знам и које информације не смем да делим на друштвеним мрежама, интернету итд. 

ПИТАЊЕ: НА КОЈИМ  ПРЕДМЕТИМА , СЕКЦИЈАМА ИЛИ РАДИОНИЦАМА  РАЗВИЈАШ 

ОВУ КОМПЕТЕНЦИЈУ? На који начин, односно, кроз које активности? 

4. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА је способност или знање да: 

А) користиш компјутер и телефон као и одређене програме ( Вибер, Зум, Гугл учионица, 

Фејсбук...) и аплиакције да дођеш до потребних информација, да те информације користиш да 

решиш одређени проблем, да их искористиш у процесу учења као и за комуникацију и сарадњу 

Б)  приликом преузимања података или дељења података водиш рачуна о сопственој и туђој 

сигурности јер знам да све што једном поставим на интернет  то заувек и остаје тамо и неко то 

може злоупотребити. 

ПИТАЊЕ: НА КОЈИМ  ПРЕДМЕТИМА, СЕКЦИЈАМА И РАДИОНИЦАМА РАЗВИЈАШ ОВУ 

КОМПЕТЕНЦИЈУ ? На који начин, односно, кроз које активности? 

5. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА је способност или знање да: 

А) преопознаш када пред собом имаш  проблем и знаш да за сваки проблем постоји више решења 

Б) проналазиш различита могућа решења тог проблема и да их упоређујеш и да се определиш за 

најбоље могуће решење 

В) процениш јаке и слабе стране решења и да стечено искуство и знање примениш приликом 

решавања другог проблема.  

ПИТАЊЕ: НА КОЈИМ  ПРЕДМЕТИМА, СЕКЦИЈАМА И РАДИОНИЦАМА РАЗВИЈАШ ОВУ 

КОМПЕТЕНЦИЈУ? На који начин, односно, кроз које активности? 

 

Татјана  Петровић, координатор Тима 
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5.10. Извештај тима за професионални развој и стручно усавршавање   

 
Тим за професионални развој и стручно усавршавање је у прва два квартала текуће школске године 

одржао два састанка у складу са планом рада Тима за школску 2020/2021. годину, док је у трећем и 

четвртом кварталу кореспонденцију обављао путем електронске поште, због ванредних услова за 

рад које је створила епидемиолошка ситуација. 

 

На првом састанку усвојен је план рада Тима, констатовано је да је планирано стручно 

усавршавање запослених могуће једино путем онлајн семинара због ванредних околности 

условљених здравственом ситуацијом, као и да није формирана комплетна база података о 

стручном усавршавању запослених, јер недостају информације о стручном усавршавању унутар и 

ван установе појединих запослених наставника, који су обавештени да исте доставе током јуна 2020. 

године. Донет је закључак да су поменуте информације запослени дужни да доставе у најкраћем 

временском периоду, о чему су поново обавештени електронским путем. 

 

На другом састанку Тима предложен је текст Извештаја о раду за период септембар – децембар 

2020. године и чланови Тима су обавештени о активности координатора (да је електронским путем 

послато још једно обавештење-молба запосленима да доставе своје табеле стручног усавршавања 

унутар и ван установе, ради комплетирања базе података о стручном усавршавању запослених). 

Информације о додатном стручном усавршавању запослених су прослеђене стручној служби. Тим 

је обавештен о стручном усавршавању наставника општеобразовне наставе, прослеђеним 

извештајем представника групе – Жарка Боровине. Међу запосленима у групи васпитача и 

наставника музичке наставе није било пријављених додатних стручних усавршавања, што су 

представници група поднели у својим извештајима. 

 

Координатор Тима је саставио предлог Полугодишњег извештаја о раду, који је усвојен од стране 

чланова Тима и прослеђен стручној служби. 

 

У другом полугодишту текуће школске године, на предлог члана Тима и помоћника директора 

Зоране Првуловић Мирчић директор је донео решење о измени члана Тима Иване Ћирић, коју је 

због повећаног обима других послова и задатака заменила Сузана Савић. 

 

Током школске године, поједини чланови Тима су, решењем директора одређени као ментори ради 

увођења у посао запослених приправника (васпитачу-приправнику Стефану Петковићу одређен је 

ментор Дејан Ђорђевић, наставнику-приправнику Симониди Пешић одређен је ментор Ели 

Крстева). Извештаји о реализацији менторског рада су прослеђени стручној служби. 

 

Тим је радио и на комплетирању базе података о стручном усавршавању запослених унутар и ван 

установе, па су чланови – представници група запослених слали извештаје о стручном 

усавршавању својих група током другог полугодишта: међу запосленим васпитачима један 

запослени ради на пројекту који ће се наставити током наредне школске године, од наставника 

музичке наставе један запослени је учествовао на пројекту усавршавања унутар установе (летњи 

камп), од запослених у администрацији Школе двоје запослених је присуствовало семинарима, док 

међу запосленима на општеобразовној настави није било пријављених стручних усавршавања. 

Како још увек нема довољно података о стручном усавршавању запослених унутар и ван установе 
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у протеклих 5 година (на чијој бази података Тим интензивно ради), послато је још једно 

обавештење запосленима који нису послали своје податке у потпуности, да ту обавезу испуне у 

најкраћем року. Наредни састанак Тима заказан је за 30.08.2021. године. 

 

Ели Крстева, координатор Тима 

 

 

5.11. Извештај тима за обезбеђивање квалитета и развој установе   

 

 

Планиран и усвојен програм рада овог Тима реализован је кроз низ континуираних 

активности запослених а не толико кроз формално одржане састанке ( реализован је један 

састанак у текућој школској години). Разлог је специфични услови рада у којима је Школа 

радила, услед променљиве епидемиолошке ситуације. 

Неке од плланираних активности, попут, анализа реализације наставе, постигнућа ученика 

одвијале су се на састанцима одељенских већа.  

На састанку Тима одржаном у августу месецу, анализирали смо рад актива, тимова, већа, 

затим, стручно усавршавање запослених у условима неповољне епидемиолошке ситуације, 

разматрали су организацију рада у новој школској години и усвојили извештај о раду Тима 

за текућу школску годину. 

 

Јасна М. Стојановић, стручни сарадник, психолог 

 

 

 

5.12. Извештај тима за каријерно вођење и саветовање  

 

Тим за каријерно вођење и саветовање оформљен је током школске 2020/21. године. Чланови тима 

су: Весна Антић, Игор Васиљевић, Немања Живановић, Душан Здравковић, Жељко Ивовић, 

Данијела Јовић, Зорана Првуловић Мирчић, Драгутин Младеновић, Јована Николић, Татјана 

Петровић, Милош Симић, Данијела Стевановић, Јасна М.Стојановић и Ивана Ћирић. 

Циљ новооформљеног тима јесте усмеравање и помоћ ученицима, посебно дипломцима Школе за 

музичке таленте у одабиру најпре образовних, а потом и културних и других институција за даље 

образовање, стручно усавршавање и формирање каријере. Осим тога, тим настоји да оспособи 

ученике и у другим професионалним вештинама које се односе на стицање знања и искуства у 

начину комуницирања са одређеним институцијама, аплицирању на конкурсе, аудиције, 

радионице, курсеве, мастер класове, састављање биографија, CV-a и мотивационих писама, а које 

су свакако саставни део осамостаљивања ученика. Такође, оспособљавањем на овај начин, 

ученици ће бити у могућности да допринесу самопромоцији и презентацији стеченог знања и 

искуства, што ће се повољно одразити на њихов развој у оквиру музичке индустрије.  
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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 састанцима тима разматране су могућности и начини 

реорганизовања постојећег наставног плана и програма. Поред тога, истакла бих да су се 

наставници главног предмета и ове године уочи пријемних испита ангажовали и омогућили 

ученицима да посете образовне институције за даље академско образовање и сакупе све потребне 

информације и инструкције у вези са пријемним испитима како у Србији, тако и у иностранству. 

Како се целокупна школска година одвијала под условима узрокованим епидемиолошком 

ситуацијом, Тим изражава наду да ће се у наредном периоду створити услови за потпуно 

остваривање циљева који су постављени на претходним састанцима. 

 

Дуња Савић, координатор Тима 

 

5.13. Извештај тима за маркетинг и промоцију школе  

 

У школској 2020/21.години Тим је радио у саставу: 

Ред.бр. 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 2019/20 школске године, са идејом да покрене и развије 

промотивну индустрију наше школе. Иако је планирано више састанака, услед епидемије вирусом 

Ковид 19, одржана су 2 састанка: 29. августа / онлајн / и 21. октобра, 

уз присуство чланова овог тима. Остали преговори са спољним сарадницима и саветницима, 

обављан је онлајн, или телефонским путем. 

На оба састанка, уз дозвољене мере, чланови тима су се бавили свим задатим темама зацртаних за 

ову школску годину. У наставку је кратак опис свих делатности. 

 

Медијска прораћеност: 

 

Затечени епидемиолошком ситуацијом у којо смо били током школске године, медијска 
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продорност је била солидна. Поводом појединих дешавања оглашавали смо се путем 

друштвених мрежа и локалних медија. Учешће су узимали запослени, као и ученици школе. 

 

Одржавање друштвених мрежа: 

 

Преношење свих дешавања током године, уредно је било најављивано чак и у два наврата, 

одређеним постовима, фотографијама, чак и снимцима. 

На нивоу платформе школе, по први пут, пратили смо онлајн два Јавна часа. 

Све промоције и најаве, биле су пропраћене обраћањем директорке уз пратећи фото прилог. 

 

Оглашавање у медијима: 

 

Остале конкретне задатке, који су били 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), обављани 

су уз сарадњу целог колектива школе. 

 

Нова аудио визуална апаратура: 

 

Уз консултоцију спољних сарадника, набављена је савремена техника која је потребна за онлајн 

јавне часове и концерте.  

- Samsung galaxy S6 Edge 

- Sony Portable Digital Audio Recorder 100 

 

Јавне набавке: 

 

За потребе концерата, наступа на даљину потребно је још набавити: 

1. осветљења, рефлекторке и припадајуће сталке за ту примену 

2. Рол-уп банери – до 300 еура за два комада http://www.stamparija.rs/roll-up-baneri 

3. Секач за папир („Гиљотина“) –од 2500,00 динара 

https://www.papirnisvet.com/kategorija/kancelarijski-materijal/pc-oprema-tehnicka-

birotehnika/trimeri-giljotina-papir-secenje-format  

 

Сајт школе: 

 

Уз финансијску и креативну подршку фондације Добар глас, Школа је добила нови визуал, који је 

и објављен 1. јануара 2021. године. У плану је и превод сајта на енглески језик. 

  

Промотивни визуални материјал: 

 

Један од нереализованих идеја а свакако планирана да буде остварена, је израда новог промо филма 

http://www.stamparija.rs/roll-up-baneri
https://www.papirnisvet.com/kategorija/kancelarijski-materijal/pc-oprema-tehnicka-birotehnika/trimeri-giljotina-papir-secenje-format
https://www.papirnisvet.com/kategorija/kancelarijski-materijal/pc-oprema-tehnicka-birotehnika/trimeri-giljotina-papir-secenje-format
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наше школе, као и фотографија. И даље ћемо ову идеју држати као веома важну, уз наду да 

ће  нам услови у овој школској години то и омогућити. 

У вези са овом идејом, водили смо само разговоре са нашим официјалним фотографом, Драганом 

Селаковић.  

 

Остале конкретне задатке, који су били 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), обављани 

су уз сарадњу целог колектива школе. 

 

Видео материјал школе – архива 

 

Ова делатност је остала неурађена, подсећамо: Клавирски сарадник Јована Николић, која је члан 

тима  за преслушавање видео материјала, контактираће остале чланове тима – Милош Чорлија, 

Дуња Савић, Горан Николић- у вези са поделом материјала и реализацијом овог задатка. 

Све нереализоване идеје, а планиране током прошле школске године, биће од септембра 

2021.године на дневном реду Тима за маркетинг и унапређење Школе. 

 

Милица Младеновић, координатор Тима 

 

 

6. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ НАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ   

 

6.1. Реализација часова редовне наставе  - општеобразовна настава   

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ I II III IV V VI VII VIII IX X 

1.  Српски језик  планирано  185 185 185 148 148      

реализовано  185 185 185 148 139      

2.  Српски језик 

и  

књижевност  

планирано       108 105 108 111 104 

реализовано       102 105 102 106 104 

3.  
Енглески 

језик  

планирано  74 74 74 74 74  72  74 70 

реализовано  74 74 74 74 74  72  74 70 

4.  
Немачки 

језик  
планирано      37 36 36 36 37 35 

реализовано      37 36 36 36 37 35 

5.  Математика  планирано  111 111 111 111 72 72 72 72   
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реализовано  111 111 111 111 72 72 72 72   

6.  Свет око нас  планирано  74 74         

реализовано  74 74         

7.  Природа и 

друштво  

планирано    74 74       

реализовано    74 74       

8.  Ликовна 

култура  

планирано  37 37 37 37       

реализовано  36 36 37 37       

9.  Физичко 

васпитање  
планирано  74 74 74 74 37 74 72 70 74 70 

реализовано  73 73 73 73 37 74 72 70 74 70 

10.  
Историја  

планирано      37 73 36 36   

реализовано      37 73 37 36   
 

11.  Географија  планирано          35 74 36 36   

реализовано          35 74 35 36   

12.  
Физика  

планирано           37 36  37  

реализовано           37 36  36  

13.  Биологија  планирано          74 36 36 36 37  

реализовано          74 36 36 36 36  

14.  
Хемија  

планирано            36    

реализовано            36    

15.  
Филозофија  

планирано               35 

реализовано                    35 

16.  Социологија  планирано                    35 

реализовано                    35 

17.  
Психологија  

планирано                    70 

реализовано                    70 

18.  Информатика  
и  

рачунарство   

планирано          37 37 36 36 37  

реализовано          37 36 35 36 35  

19.  Историја са 

историјом 

културе и 

цивилизације  

планирано                74  

реализовано          73  

20.  Пројектна 

настава  
планирано            

реализовано            
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УКУПНО: А  
планирано            

реализовано            

 Б.  
ИЗБОРНИ  

ПРЕДМЕТИ  

           

1.  

Верска настава/ 

грађaнско 

васпитање  

***   

планирано 36 36 36 36 37 36 36 36 37 35 

реализовано 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 

УКУПНО А+Б  планирано           

реализовано           

 

Ред. 

број  
В.    

ФАКУЛТАТИВНИ 

ПРЕДМЕТИ*   

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  

1.   
Корективна 

гимнастика  

планирано  37 37 37 37 36 36 36 35 37 35 

реализовано  37 37 36 36 36 36 36 35 37 36 

 

 

 

7. ЧАСОВИ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

 

7.1.Извештај о реализованим часовима додатне подршке за ученике трећег и четвртог 

разреда 

 

Током школске 2020/21. године допунска настава организована је за све ученике трећег и 

четвртог разреда како би што успешније савладали предвиђено градиво. Кроз допунску наставу 

обрађивали смо садржаје из математике.  

Часови допунске наставе одржавани су и током онлајн наставе. У овој школској години 

реализовано је 37 часова.  

Весна Андрејић, наставник  разредне наставе 
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7.2.Извештај о реализованим часовима додатне подршке за предмет српски језик и 

књижевност  

Реализована је као индивидуализована активност у планираном термину са учеником шестог 

разреда који је показао нередовност у раду и несналажење у тумачењу књижевних дела. Због 

почетног мањег интересовања ученик је добио индивидуалне задатке  и другачија предавања и 

тумачења са очигледнијим примерима док се временом није  навикао и на термин и на методе 

тумачења књижевних дела. Допунска је организована онда кад се проблем појавио. Чим је ученик 

показао да разуме посебно добијене задатке, чим је савладао уочену потешкоћу и отклонио своје 

недостатке у раду ученик је престао са похађањем допунске наставе.  

Tоком рада редовне наставе рад поменутог ученика је континуирано био праћен чиме му је 

омогућено да градиво савладава на редовним часовима. 

Весна Антић, наставник српског језика и књижевности 

 

7.3 Извештај о реализованим часовима додатне подршке за предмет географија  

     

У току школске године,  часови додатне подршке за ученике  су реализовани у шестом  разреду 

са два  ученика ; обрађена тема је  ,,Картографија". 

Ивана Гавриловић, наставник географије 
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8. ДОДАТНА НАСТАВА  

 

8.1. Предмет: српски језик и књижевност  

За њу су се определили ученици изванпросечних литерарних способности. Реализована у оквиру 

ученичких литерарних и креативних радова, индивидуализовано. Ја сам изабрала облике и методе 

рада који омогућавају креативност ученика. 

Пратила сам конкурсе и укључивала 

заинтересоване ученике. Посебно 

мотивисани ученици су узимали учешће у 

областима које би сами изабрали трудећи се 

да не буду оптерећени. Даровити ученици су 

показивали своје стварне могућности водећи 

се жељом да у литерарним конкурсима 

учествују. Уочавање литерарно даровитих, 

њихово праћење на основу постигнутих 

резултата посебно је стимулисано похвалама 

и наградама. 

1. Динка Миљковић, Класици књижевности 

у Београду: Конкурс за кратку хорор 

причу – 23.7.2020. награђена књигом. 

Учествовала и на регионалном Бибер фестивалу за најбољу кратку причу.  

2. Лена Зорић, 13.10.2020. Дан општине Ћуприја, конкурс за најбољу причу о Ћуприји. 

Другопласирана, награђена књигом и снимана за локалну телевизију у оквиру прославе. 

3. Десети разред, 13.11.2020. Фестивал дечјег стваралаштва, Уметник из школске клупе: Трејлер 

о роману Кад су цветале тикве и прва награда у конкуренцији 30 средњих  школа. 

 

Весна Антић, наставник српског језика и књижевности 

 

8.2. Предмет: Географија 

 

 Интересовање за додатном наставом је било највише код ученика петог разреда, али су у 

реализацији учествовали сви који су хтели од 5-8. разреда.Теме које су планиране су пратиле теме 

у редовној настави, али се за све ученике реализовало обележавање појединих датума и догађаја и 

личности. 



   

74 

 

  
74 

 Октобар, новембар, децембар: Тема ,,Васиона“ са ученицима петог разреда. Посебно их 

истакла интересовање и учешће следећих ученика: Ника Шуља, Јелена Трипковић, Мира 

Марковић, Анђела Ђорђевић и Ани Милутиновић.. 

Новембар: У оквиру теме ,,Човек и географија " обележили  смо допринос Милутина Миланковића 

развоју географске науке . Обухваћени су сви ученици од петог до осмог разреда. 

Новембар и март: Обрада теме „ Ваздушни омотач Земље“  са ученицима од петог до осмог 

разреда. 

Посебно су е истакле две ученице: Искра Тодоровић и Ани Милутиновић.      

 

 Март: Обележавањем Дана воде,. крозпрезентацију и дискусију. Истичем рад и учешће ученице 

Искре Тодоровић. Такође у марту месецу, обележили смо „ Дан шума“- презентација ученице 

Искре Тодоровић. 

Часови додатне наставе обухватли су и следеће активности: 

- Земљина кретања смо реализовали кроз нове , иновативне методе и технике учења, када су 

обухважени сви ученици петог разреда; 

- Унутрашњу грађу и рељеф Земље реализовали смо кроз нове ,иновативне технике учења , али 

и кроз индивидуалне радове ученика, повезујући облике рељефа са здравом храном; 

- У оквиру регионалне географије , обележили смо Крагујевачки октобар са ученицима од петог 

до осмог разреда.Посебно се истакла ,у индивидуалном раду , ученица Искра Тодоровић;  

- На Азијски континент су нас водили туристички водичи. Дуња Ненадовић, Даница Ковачевић 

,Ивана Шеровић  и Ања Мишковић , док су нас у Северну Америку водиле Марија Радивојевић. 

и Хана Танасковић. 

             Посебно похваљујем ученицу Искру Тодоровић, за континуиран рад током целе школске 

године, чак    и у периоду изолације, за посебно интереовање за предмет географија, укључивање 

у све планиране   активности, било индивидуално или групно. 

Ивана Гавриловић, наставница  географије 
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9. 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   2 Одличних   3 

Врло добрих    Врло добрих    

Добрих   1 Добрих    

Довољних     Довољних     

Недовољних     Недовољних     

Трећи разред  Трећи разред  

Одличних   9 Одличних   3 

Врло добрих   2 Врло добрих    

Добрих    Добрих    

Довољних     Довољних     

Недовољних     Недовољних     

Четврти разред + завршни разред за 

контрабас  

Четврти разред  

Одличних   3 Одличних   1 

Врло добрих   2 Врло добрих   2 
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Добрих    Добрих    

Довољних     Довољних     

Недовољних   Недовољних  

 Пети разред Пети разред 

Одличних  6 Одличних 12 

Врло добрих  1 Врло добрих  

Добрих   Добрих  

Довољних   Довољних  

Недовољних   Недовољних  

 Шести разред Шести разред 

Одличних  3 Одличних 3 

Врло добрих   Врло добрих 2 

Добрих   Добрих  

Довољних   Довољних  

Недовољних   Недовољних  

 Седми разред Седми разред 

Одличних  4 Одличних 4 

Врло добрих  2 Врло добрих 4 

Добрих   Добрих  

Довољних   Довољних  

Недовољних   Недовољних  

 Осми разред Осми разред 

Одличних  8 Одличних 3 

Врло добрих  1 Врло добрих  

Добрих   Добрих  

Довољних   Довољних  
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Недовољних   Недовољних  

 Девети разред Девети разред 

Одличних  9 Одличних 6 

Врло добрих  3 Врло добрих  

Добрих   Добрих  

Довољних   Довољних  

Недовољних   Недовољних  

Десети разред Десети разред 

Одличних  11 Одличних 10 

Врло добрих  1 Врло добрих 1 

Добрих   Добрих  

Довољних   Довољних  

Недовољних   Недовољних  

  

10.  Резултати такмичења  

назив 

такмичења 
Датум такмичар инструмент 

Награда 
Укупно 

такмичара 
1 2 3 

похвал

а 

Охридски 

бисери 
27 – 30. 

август 

Јована Удовић виолина 1    

3  Урош Адамовић виолина   3  

Нађа Комнелић виолина  2   

Примавера 

Станишићи 

15 – 18. 

април 

Дуња Стојковић виолина л    

6 

Стојанка Пешић  виолина 1    

Марта Медан  виолина 1    

Бојана Шеровић виолина 1    

Ника Шуља  виолина 1    

Матија 

Спасојевић  
виолина 

1    

Републичко 

такмичење 

 

23. април – 

11. мај 

Надежда 

Ђорђевић 

виолина  2   

40 
Милан Ђокић контрабас 1    

Лена Зорић виола 1    

Миодраг 

Вукајловић 

виола  2   
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Јована Удовић виолина 1    

Елвис Трујановић виолина 1    

Јелена Трипковић виолина 1    

Искра Тодоровић виолончело  2   

Жељко Тамбурић виолончело 1    

Драгош Тамбурић Виолончело  1    

Ника Шуља виолина 1    

Дуња Стојковић виолина 1    

Вељко Станковић контрабас л    

Матија 

Спасојевић 

виолина 1    

Јована Смиљанић виолина  2   

Бојана Шеровић виолина 1    

Републичко 

такмичење 

23. април – 

11. мај 

Ивана Шеровић виолина   3   

Лазар Ристовић виолина  2   

Лука Радојковић виола л    

Љубиша Поповић контрабас  2   

Стојанака Пешић виолина 1    

Лена Павловић виола 1    

Милица 

Обрадовић 

виолина 1    

Дуња Ненадовић виолина   3  

Ани 

Милутиновић 

виолончело 1    

Марта Медан виолина 1    

Јована Ковачевић виола 1    

Даница 

Ковачевић 

виолина 1    

Нађа Комленић виолина 1    

Ариф Кобилић виолина 1    

Лара Киш виолина  2   

Дамир Карић виолончело 1    

Тара Јовановић виолина  2   

Михајло 

Јовановић 

виолончело  2   

Маша Јовановић виола 1    

Ања Јанковић виолина 1    

Ања Јанеш виолина 1    

Петра Филиповић виолончело  2   

Елена Богдановић виола 1    

Урош Адамовић виолина 1    

С.С. 

Мокрањац, 

Неготин / 

онлајн  

22 – 23. мај 

Нађа Комленић виолина л    

2 Петра Филиповић виолончело 1    
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11.  Резултати матурског испита   

 

Ученици Школе за музичке таленте полажу матурски испит на завршној години школовања. У 

оквиру матурског испита ученици полажу писмени задатак из српског језика и књижевности, 

испит из камерне музике и испит из главног предмета – реситал. Испити из камерне музике и 

главног предмета – инструмента, ученици полажу пред комисијом коју чине представници 

професора Факултета музичке уметности у Београду и наставници Школе. Ученици који су у 

оквиру камерног ансамбла освојили награде на међународним такмичењима или су имали 

запажену концертну активност, могу бити ослобођени полагања овог дела матурског испита. 

На матурским испитима који су одржани у Свечаној сали музичке школе "Душан Сковран" у 

првој половини јуна месеца, још једна генерација ученика успешно је завршила своје образовање 

у Школи за музичке таленте. 

Матурски испит за ученике који су одслушали десети разред општеобразовне и музичке наставе одржан 

је:  

• 29.5.2021. године и 31.5.2021.године– солфеђо (писмени и усмени део испита) 

• 30.5.2021. године - српски језик и књижевност   

• 8.6.2021.године - главни предмет (инструмент)  

У овој школској години за ученика генерације изабрана је ученица Марија Јанковић, а за најбољи 

завршни испит из главног предмета проглашена је Јована Удовић.  

Сви матуранти су успешно положили пријемне испите на високошколским установама у земљи и 

иностранству (Београд, Нови Сад, Ниш, Љубљана).   

 

12.  Резултати пријемних испита   

12.1. 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 3 ученика (2 виолине, 1 виолончело) 
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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     

   

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  

12.2. Пријемни испит  

Пријемни испит за упис у Школу за музичке таленте организован је у складу са дописом 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и усклађен са роковима пријемних испита у 

другим музичким школама.  

Школа је организовала још један,  додатни рок, 20. јуна 2021.године. Од 11 пријављених кандидата, 

услов за упис у Школу стекло је њих седморо, и то: 

Р.б. Име и презиме 

кандидата 

Место 

пребивалишта 

Музичка 

настава 

2020/21.године 

Општеобразовна 

настава 

2020/21.године 

1.  Марија Јовановић Ћуприја Припремни Први 

2.  Елена Ћурић Ћуприја Припремни Први 

3.  Мила Јанковић Ћуприја Први Трећи 

4.  Растко Савовић Београд Трећи Пети 
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5.  Елена Ивковић Смедеревска 

Паланка 

Трећи Пети 

6.  Моника Мусић Ниш Трећи Шести 

7.  Николина Лучковић Ниш Шести Осми 

8.  Владимирка Илић Баус Бијељина Четврти Шести 

9.  Соња Жунић Стара Пазова Пети Седми  
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13.  КОНЦЕРТНА ДЕЛАТНОСТ  

29 – 31. 

август 

2020.године  

Интернационално такмичење „ Охридски бисери 2020“ – виолинисти школе уз 

пратњу професора  Данијеле Јовић и О. Милић Хиршер, освојили су награде и 

признања: 1. награда: Јована Удовић, 2. награда: Нађа Комнелић, 3. награда: Урош 

Адамовић 

23. септембар 

2020.године  

Концерт у Галерији Синагоге,  Ниш / солисти су виолинисти: Дуња Стојковић, 

класа Д. Младеновић и Марта Медан, класа М. Младеновић. уз кл.сарадњу:Уки 

Оваскаинен.  

20. октобар, 

2020.године 

Први онлајн Концерт ученика Школе: Камерна сала 

Ученици су тим поводом приредили концерт који је био онлајн пропраћен. 

Наступало је више од 15 солиста школе. Клавирски сарадници су били: Јована 

Николић, Зоран Гавриловић, Никола Шћеповић, Уки Оваскаинен.  

5. новембар, 

2020. године 

Концерт у галерији Српске академије наука и уметности  

Приређен је солистички концерт виолинисткиња: Јована Удовић, и гошће Дуње 

Стојковић, класе проф. Д. Младеновић 

клавирска.сарадња: Уки Оваскаинен 

17. новембар 

2020.године  

Други онлајн Концерт ученика Школе: Камерна сала - Концерт је посвећен 

књижевнику Драгославу Михаиловићу у част 90. рођендана! 

Професори и ученици су тим поводом приредили концерт који је био онлајн 

пропраћен. Наступали су најбоље припремљени солисти школе. Клавирски 

сарадници су били: Јована Николић, Зоран Гавриловић, Никола Шћеповић, Уки 

Оваскаинен. 

25. децембар 

– 4. јануар 

2021.године  

Дипломци наступају / У периоду од десетак дана преко фб странице Школе, 

свакодневно су се од 20 часова, представљали дипломац наше Школе, свирајући део 

свог првог дела испита. Клавирска сарадња је била од стране: Јоване Николић, 

Николе Шћеповић, Зорана Гавриловића и Укија Оваскаинена 

7. децембар 

2020. године 
Концерт у КЦ АртГет, реситал пијанискиње, колегинице Јоване Николић 

17. децембар, 

2021. године 

Хуманитарни онлајн концерт, за Оливеров живот у орг. МОК/ солиста Урош 

Адамовић, виолина.  
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Милица Младеновић 

 

14. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА   

 

Према Плану рада за школску 2020/21.годину, разредна старешинства су била расподељена на 

следећи начин: 

   

  Разредни старешина   Разред   

1.  Ирена М. Милошевић   Припремни – 3. разред музичке наставе   

2.  Жељко Ивовић   4-6.разред музичке наставе   

3.  Симонида Пешић 7. и 8. разред музичке наставе   

4.  Горан Миљковић   9. и 10 наставе   

5.  Јована Тодоровић   1. и 2.разред општеобразовне наставе (комбиновано одељење)  

6.  Весна Андрејић   3. и 4. разред општеобразовне наставе (комбиновано одељење)  

7.  Весна Тирменштајн   6. и 7. разред општеобразовне наставе   

8.  Жарко Боровина   5, 8.и 9. разред општеобразовне наставе   

9.  Драгослава Костандиновић   10.разред општеобразовне наставе   

20. децембар, 

2020. године  

Концерт професора на фестивалу БУНТ – у оквиру програма међу престижним 

солистима, наступали су наше колеге, проф. виолине Игор Васиљевић и Јована 

Николић, клавир. 

4. фебруар, 

2021. годинњ 

Аудиција: Камп Немања Радуловић, 4. март. Аудиција је била двоетапна и у другу 

етапу су прошла наша три ученика: Ања Јанковић, Сара Ристановић и Урош 

Адамовић.  

22. април 

2021.године  

Концерт у Атријуму Народног музеја, Београд /  На концерту су учествовали 

виолинисти класе проф. Божидара Радосављевића. Клавирска сарадња: Уки 

Оваскаинен 

1. јун 

2021.године  

Концерт у Културном центру Параћин / Солистички концерти су одржали наши 

матуранати, солисти: Нађа Младеновић, виолончело 

Марија Јанковић и Ања Јанковић, виолина 

клав. сарадња: Јована Николић и Уки Оваскаинен 

12. јун, 2021. 

године 
Концерт и наступ камерних састава у Галерији Петра Добровића у Београду  

Остале планиране концертне активности нису реализоване због пандемије  

изазване вирусом Ковид – 19. 
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14.1. Извештај о раду разредног старешине –припремни – 3. разред музичке 

наставе   

 

Планиране теме за рад са ученицима, у оквиру часова одељенског старешине, реализована су у 

највећој мери. Наиме, због епидемиолошке ситуације и онлајн наставе, било је потребно са 

ученицима разговарати и о темама које нису планиране годишњим планом рада разредног 

старешине. Моја улога, као разредног старешине, била је свакодневна и континуирана 

координација са предметним наставницима, родитељима и ученицима, а у ситуацијама 

неоправданог одсустовања или кашњења на наставу, слабијег напредовања у односу на 

потенцијале ученика , организовање времена учења и одмора у кућним условима итд. 

У периодима када се настава одржавала у просторијама школе, са ученицима сам обрађивала већ 

планиране теме. 

Као разредни старешина задовољна сам сарадњом са колегама и родитељима; са појединим 

родитељима и даље треба радити на јачању родитељских компетенција и стварања одговорнијег 

односа према обавезама детета и адекватне подршке, када се настава одвија у породици, одноно, 

онлајн. 

Две ученице, једна припремног и једна трећег разреда, су на полугодишту наставиле школовање у 

другој школи.  

Ирена М. Милошевић, разредни старешина 

 

14.2. Извештај о раду разредног старешине – 4-6. разред музичке наставе   

 

Са 4, 5. и 6. разредом музичке наставе је реализовано по 35 часова и обрађене су све теме из 

годишњег плана рада за 2020/2021. 

Посебно су обрађиване теме као што су сналажење у новим условима, извлачење позитивних 

искустава из сваке ситуације, слободно време и квалитетно слободно време, као и све потешкоће 

које долазе са пубертетом и предпубертетом. 

Индивидуалног васпитног и васпитно дисциплинског поступка ове године није било. Током 

„онлајн“ наставе било је теже радити са ученицима и одржати  разредни час, а то смо решавали 

тако што сам се са сваким ђаком индивидиално чуо телефоном и разговарао. Разговарано је 

углавном на моју иницијативу, а приметио сам да су ученици више отворени и расположени за 

разговор у школи него код својих кућа. Са родитељима ученика сам  имао углавном 

задовољавајући контакт, али ту видим прилику за напретком у наредном периоду. 

Ученици су посебно били заинтересовани за разговоре на тему односи одрасли – ученици и 

припреме за сналажење у свету после завршене школе и на факултету. 
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Ван „онлајн“ наставе су вршени  групни разговори, али и индивидуални по потреби и у 

специфичним околностима. 

Жељко Ивовић, разредни старешина 

 

14.3. Извештај о раду разредног старешине – 7. и 8. разред музичке наставе   

 

У школској 2020./21. години са седмим и осмим разредом одржано је по 35 часова разредне наставе 

и обрађене су све теме предвиђене Планом и програмом за школску 2020./21. годину. 

 

Обрађиване су и теме сналажења и функционисања у новонасталим условима пандемије изазване 

Корона вирусом и значају редовног похађања наставе. 

 

Током школске године, било је и појачаног васпитног рада због теже повреде обавезе ученика. 

Тада су вођени индивидуални и групни разговори на ту тему. Изречена је једна мера Укора пред 

искључење. 

 

Ученици су били заинтересовани за разговор на тему јавних наступа и такмичења у ванредним 

околностима, потребе за разумевањем од стране одраслих и остало. 

 

Једна ученица седмог разреда је испите полагала у августу због повреде руке током школске 

године.  

 

Симонида Пешић, разредни старешина 

 

14.4. Извештај о раду разредног старешине – 9. и 10. раред музичке наставе   

Како је велики део школске године за X и, нарочито, IX разред МН протекао у настави на даљину, 

рад разредног старешине у овом периоду је био фокусиран углавном на два сегмента и то: 

- Пружање подршке ученицима у решавању проблема који се јављају у раду на даљину како 

групно тако и индивидуално 

- Разговори о неопходности придржавања прописаних медицинских мера и њихов значај за 

очување здравља како ученика тако и њиховог непосредног окружења. 

Поред ових активности током априла и маја са ученицима X разреда је, по налогу Министарства 

просвете, одржан низ предавања из области одбране и заштите а по материјалу који је обезбедило 

само министарство. На крају школске године су израђена сведочанства и друга потребна 

документа и иста подељена ученицима или њиховим родитељима. 

 

Горан Миљковић, разредни старешина 
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14.5.  Извештај о раду разредног старешине – 1. и 2. разред општеобразовне 

наставе   

У школској 2020/2021.години планирано је 37 разредних часова за сваки разред, први и други. 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 другог 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. 

 

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, а комуникација са 

родитељима и састанци су се организовали ван просторија школе.  

 

Јована Тодоровић, наставник разредне наставе 

 

14.6. Извештај о раду разредног старешине – 3. и 4. разред општеобразовне наставе   

У школској 2020/21. години планирано је 37 разредних часова за сваки разред, трећи 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 ( корона вирус, како се 

можемо заразити и заштитити...). 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 трећег и 

четвртог разреда. 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.  

Због  ситуације у земљи и свету, која је изазвана пандемијом вируса COVID- 19, током онлајн 

наставе часови разредног старешине су се одржавали по потреби.  

 

Весна Андрејић, разредни старешина  

 

14.7. Извештај о раду разредног старешине –5. разред општеобразовне наставе 

На почетку школске 2020/2021.године у пети разред општеобразовне наставе уписано је 12 

ученика.Једна ученица петог разреда је школовање наставила у другој основној школи. 
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Сви ученици су активно учествовали у наставном процесу, како у редовној, тако и у настави 

која је организована на даљину. 

На крају школске године сви ученици су стекли одличан успех и примерно владање.  

 

Жарко Боровина, разредни старешина 

 

14.8. Извештај о раду разредног старешине – 6. разред општеобразовне наставе 

 

На почетку школске 2020/2021.године у шести разред  опште образовне наставе уписано је 5 

ученика. На крају школске године 3 ученика су имала одличан успех, један врлодобар и један 

добар успех. Са два ученика је обнављан појачан дисциплински рад. План и програм су 

реализовани упркос отежаним условима рада. Контакт са родитељима је био сталан.  

Сви ученици су активно учествовали у наставном процесу,  како у редовној, тако и у настави која 

је организована на даљину. 

 

Весна Тирменштајн, разредни старешина 

 

14.9.  Извештај о раду разредног старешине –7. разред општеобразовне наставе 

 

На почетку школске 2020/2021.године у седми разред  општеобразовне наставе уписано је 8 

ученика . Сви ученици су активно учествовали  у наставном процесу,  како у редовној, тако и у 

настави која је организована на даљину. 

На крају школске године четири ученика су имала одличан успех а 4 ученика врлодобар и сви су 

имали  примерно владање. 

Са једним учеником је спроведен појачан дисциплински надзор. План и програм су реализовани 

упркос условима пандемије. Са родитељима је контакт био сталан и обављане су различите 

консултације у вези са радом на даљину.  

 

Весна Тирменштајн, разредни старешина 
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14.10. Извештај о раду разредног старешине –8. разред општеобразовне наставе   

 

На почетку школске 2020/2021.године у осми разред општеобразовне наставе уписано је три 

ученице. 

Све ученице су активно учествовале у наставном процесу, како у редовној, тако и у настави која је 

организована на даљину. 

На крају школске године све ученице су стекле одличан успех и примерно владање. 

Све ученице су похваљене на свим одељенским већима од стране професора опште-образовне 

наставе, музичке наставе и васпитача у дому ученика за ангажовање у текућој школској години. 

Жарко Боровина, разредни старешина 

 

14.11.  Извештај о раду разредног старешине –9. разред општеобразовне наставе   

 

На почетку школске 2020/2021.године у девети разред општеобразовне наставе уписано је шесторо 

ученика. Два ученика је први пут примљено у школу; након одређеног времена адаптације успешно 

су наставили наставно-образовни процес. 

Сви ученици су активно учествовали у наставном процесу, како у редовној, тако и у настави која 

је организована на даљину. 

На крају школске године свi ученици су постигли одличан успех и примерно владање. 

Ученици су похваљени на одељенским већима од стране наставника  општеобразовне наставе, 

музичке наставе и васпитача у дому ученика за ангажовање у текућој школској години. 

Жарко Боровина, разредни старешина 

 

14.12. Извештај о раду разредног старешине – 10. 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, упознала сам ученике са правима и дужностима ученика и извршен је 

одабир ученика за ученички парламент као и председник одељенског већа за кога су већином 

гласова изабрали ученицу Стојанку Пешић. 
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Редовно сам  пратила успех ученика али и посветила решавању проблема у одељењу на 

конструктиван начин, мотивисала ученике да буду успешни, указивала на значај и улогу породице, 

другарства у одељењу и међусобну помоћ, 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. Ученици десетог разреда су били веома сарадљиви, спонтани и отворени у разговору 

и често долазили сами на идивидуалне разговоре. 

Ученици су ме редовно и благовремено обавештавали када су изостајали са наставе, услед болести 

или неких других разлога као и њихови родитељи. Родитељи су били редовно обавештавани о 

свему што се дешавало. Сарадња са свим родитељима је била веома добра и успешна, редовно су 

се интересовали за успех и понашање свје деце, били обавештени у свему што се дешавало и 

давали повратне информације, што је утицало позитивно на њихов постигнут успех.  

Са појавом ковида 19, старији ученици су више проводили време на онлајн настави  што је изазвало 

њихово незадовољство али ја сам и даље остала   у контакту са њима и родитељима уз помоћ зум 

апликације,редовно сам их контактирала,интересовала се за њихово здравље и давала им подршку 

у раду. Обрађивали смо теме из здравственог васпитања које ће им помоћи да остану здрави у 

време ковида. 

Неке од тема које су се обрађивале: Породица као основна ћелија друштва; Ковид 19,заштита и рад 

на имунитету; Значај редовног вежбања на психофизичко здравље у датим околностима; 

Негативне особине које стварају незрелу атмосферу у 

одељењу/дволичност,самољубље,себичност/; Хармонија у одељењу и шта је дискриминација; 

Поштујући себе,поштујем и друге; Како се одупрети негативном утицају вршњака и негативним 

пороцима-пушење,алкохол,дрога; Коришћење слободног времена,Активно учешће у секцијама и 

редовно похађање наставе; Критика и самокритика; Редован рад и како ускладити време за 

постизање што бољих резултата у време онлајн наставе. 

На последњем разредном часу разговарала сам са свим ученицима и појединачно са онима који су 

направили прекршај и задњих дана се приклонили алкохолу. У разговору са њима један од узрока 

што су то урадили је сама изолација и дуга међусобна раздвојеност .Предузете су васвитно 

дисциплинске мере које су изречене ученицима који су направили прекршај и обављени разговори 

а родитељи обавештени о свему.Ученици су самостално сагледали своје грешке,искрено се 

покајали и схватили да могу само да назадују,да то може да утиче на даље њихово напредовање,а 

исто тако су и истакли да су дали лош пример млађим генерацијама. 

Драгослава Костандиновић, разредни старешина 

 

 

 

 



   

90 

 

  
90 

 

 

15. РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ   

15.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ  

( ученици првог и другог разреда) 

 

У другом полугодишту је био смањен број ученика  на драмско-рецитаторској секцији, с обзиром 

на то да се на самом почетку другог полугодишта једна ученица (Милица Станковић) исписала из 

школе. Укупан број ученика чланова ове секције на крају школске године је пет. 

 

Иако током школске године није било организованих приредби због прописаних епидемиолошки 

мера, наставили смо рад на усавршавању вештине казивања стихова и неких одабраних драмских 

текстова, а на самом крају школске године, у јуну ученици другог разреда припремили су и извели 

драмски текст Г.Тартаље „Оцене“ . 

 

Током школске године обрађивали смо песме Десанке Максимовић, Драгана Лукића, Добрице 

Ерића, Јована Јовановића Змаја, Бранка Радичевића, Момчила Тешића, као и драмске текстове из 

уџбеника и часописа ,, Витез ,, 

На часовима секције,  вежбали смо индивидуално и групно писање стихова. 

На крају школске 2020/2021.године одржано је укупно 34 часа. 

 

 

Јована Тодоровић, наставник разредне наставе 

 

15.2. Извештај о раду драмске секције  

По жељи ученика, у драмској секцији смо се окупљали појединачно. Ученици петог и шестог  

разреда су спремали драмски текст Соње Ђорђевић: „У потрази за Светим Савом“ уторком и 

четвртком, у складу са својим слободним  временом. Секцији је приступила већина ученика 

одељења. Ученице осмог разреда, Лара Киш и Теона Јовановић, припремале су колаж  Нушића. У 

децембру смо били пред реализацијом обе представе, али смо поштујући противпандемијске мере 

одустали од извођења представа. У плану нам је да радимо на реализацији сарадње са аматерским 

позориштем у Ћуприји, како бисмо могли да ученике изведемо на велику сцену и снимимо урађене 

драмске текстове у сарадњи са глумцима. 

Рад са ученицима који су завршили општеобразовну наставу: Ови ученици су долазили четвртком, 

заједно или одвојено, у зависности од теме коју обрађујемо. Секција је за њих била организована 

као дебата/трибина/дискусија о тумачењу и разумевању обрађених књижевних дела. Некада смо 

зарад бољег разумевања прибегавали и гледању екранизованих ремек-дела књижевности. У 

договореном термину најчешће смо тумачили кратке приче Дина Буцатија, романе и драме Оскара 

Вајлда и избране цитате Црњанског. Све време сам покушавала да их подстакнем да размишљају 

о књижевним делима која обрађујемо и самостално долазе до одговора на многобројна питања. 

Упућивала сам их и на што самосталнији рад, прављење плаката или графичког приказа обрађеног 
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дела; подстицала сам их да самостално излажу и бране своје мишљење пред  групом. Бодрила 

сам их и  храбрила у посебним покушајима да се литерарно изражавају. Некад су показивали 

посебну мотивисаност а повремено оптерећеност, али је сваки ученик давао допринос у складу са 

својим могућностима. За сваког ученика сам водила досије како бих изабрала најпогодније облике 

и методе рада који су омогућавали креативност и стваралачки рад. Била сам сарадник који помаже, 

упућује и усмерава да се дође до решења и закључака који омогућавају стицање вештина које ће 

моћи да користе у даљем раду. 

 

Весна Антић, наставница српског језика и књижевности 

 

15.3. Извештај о раду секције енглеског језика 

 

Рад у оквиру ове секције обухватио је ученике деветог и десетог разреда музичке наставе и 

одржавао се два пута недељно. 

У оквиру секције ученици су се бавили развојем усмених и писаних језичких вештина кроз: језичке 

игре, такмичења, читалачки клуб, дебате, квизове, као и кроз уређење простора кабинета за 

енглески језика. Осим тога, организовали смо пројекцију филмова и позоришних представа са 

дискусијом; читали су новинске чланке на енглеском језику, слушали музику и учили текстове 

песама. 

 

Татјана Петровић, наставник енглеског језика 

 

15.4. Извештај о раду спортске секције 

  

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 и 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 учешће у приказивању своје 

креативности кроз плесне игре у холу школе уз одређене мере безбедности. 

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, 
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правилном држању тела као и на естетици и лепом држању тела. 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/, елементарне игре и полигони спретности. Ученици су у време 

изолације добијали видео клипове, игре за развој фине моторике шаке и Разне полигоне у кућним 

условима као и пузања и провлачења. 

РИТМИКА- Вежбе са вијачом, траком и обручем уз музичку пратњу а често се користио и 

видео/елементи и самосталне и групне кореографије/. Ученице је посебно привукао плес са 

марамама који смо ове године први пут радили а све уз музичку пратњу.  

ФОЛКЛОР- Обрађивала су се кола и основни 

кораци/корак са привлачењем и поскакивањем/  и 

кореографије са посебним освртом на правилно 

држање тела: “Дивна,Дивна“, “Карала ме карала 

Иванова мајка, “У Милице дуге трепавице“, 

„Качерац“..... 

ПЛЕС -Од плесних игара посебно смо посветили 

пажњу Израелским играма које су веома 

интересантне за овај узраст, уз видео клипове, тако да 

су ученици и у време онлајн наставе могли да их науче 

а онда смо исте увежбавали у школи као и зумба 

плесове где су ученици показали интересовање, “Ираелска весела песма“,“Мау,Мау, “Израелска 

игра са степом“,“Катамар“, па су се са једну  од њих приказали услед обележавања „Дечије 

недеље“ у холу школе.У време изолације ученици су уз видео клипове обрађивали плесне игре уз 

“Џека Џекобсона“и уз видео клипове“Покренимо нашу децу“ Музичку гимнастику. 

Млађи узраст као и сви ученици школе с обзиром на 

ковид су учествовали на кросу који је организован око 

школе где су предузете све мере безбедности и де су 

се ученици држали дистанце. 
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Одржала сам у време секција и видео презентације везане за здравље деце и повезивање са 

другим предметима/корелација са природом и друштвом и другим предметима/. 

Презентације: 

❖ Моје тело и правилно држање тела, 

❖ Хигијена/ лична хигијена, хигијена руку и правилно прање,заштита од ковида и придржавање 

мера,хигијена опреме и обуће /, 

❖ Здраво растимо-правилна исхрана и значај 

витамина, 

❖ Страх и емоције, 

❖ Моја чула, 

❖ Чист ваздух и заштита околине-поводом 

обележавања „Дана планете земље “  

 

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: 

-ФОЛКЛОР-„Ђурђевка“ ,“Чардаш“,“Полка““Тројанац“Заврзлама““Девојачко 

коло“Гружанка“,Моравац“ 1/основни и укрштен корак/,... 

-ПЛЕС-„Бечки и Енглески валцер, Латино игре, “Ча, ча,““Салса“ у паровима-основни 

корак,окрети,отварања, Израелска игра “Катамар“са којом су се такође представили у холу 

школе поводом обележавања Дечије недеље. 

-РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА-Вежбе са вијачом и лоптом, са марамама 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,кошаркашки двокорак, појединачно,скос 

шут и чеони шут у рукомету..../ 

Од презентација је урађено: 

❖ Хигијена и мере предострожности поводом „Ковида 19“, 

❖ Пирамида исхране,правилна и неправилна исхрана, 

❖ Редовна физичка активност и имунитет, 

❖ Повреде на часу физичког, 
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❖ Људско тело и вода-поводом обележавања „Дана воде“ 

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- уз видео клипове када су ученици били на онлајн настави “Сиртаки“ од 1-

5 клипа,са доласком у школу ученици су презентовали „Сиртаки“ и заједно самном склапали 

кореографију,то су веома успешно урадили. 

Ученици 7 и 8,9 и 10 разреда су показали посебно интересовање за „Израелске игре“   које су 

такође презентовали у холу школе /Дан љубави/  

Обрађивала се и „Салса Касина и „Руеда/повезивање свих елемената у паровима у круг са 

променом партнера, “Џајв“и друге плесне игре. 

Ученици су посебну пажњу посветили игри Танго и Танго Валкс, коју су помоћу видео клипова 

увежбавали код својих кућа а по повратку у школу правили своје самосталне кореографије уз 

помоћ наставника. 

ФОЛКЛОР- Обрађивала се: „Стара влајна “,“Врањанка“,“Моравац 2,“Чачак“,“Лесковачка 

четворка“.... 

РИТМИКА-Вежбе са лоптом уз музичку пратњу и са вијачом/8р.и кореографије/ рад на лепом 

држању тела и естетици/,вежбе са чуњевима/9 и   10р./Вежбе са марамама /7 разред и 

представљање за „Дан љубави“ у холу школе/ 

На часу секције смо често говорили о деформацијама кичменог стуба/видео презентација-

корективне вежбе/,бавили се и темама из здравственог васпитања-презентације : 

❖ Хигијена и подела са освртом на ковид, 

❖ Витамини, подела и значај у организму, 

❖ Хидратација и рехидратација, 

❖ Алкохолизам и утицај вршњака-презентацију спремио ученик Елвис Трујановић, 

❖ Поремећаји у исхрани, 

❖ Пулс као показатељ оптерећења. 

ФУДБАЛ И СТОНИ ТЕНИС- због актуелне епидемиолошке ситуације ове године нисмо 

наступали на такмичењу у стоном тенису и атлетици. 

КОШАРКА- Увежбавање научених елемената, скок шут из кретања, ролинг, ерет и двокорак, 

појединачно увежбавање. 

 

Драгослава Костандиновић, наставник физичког васпитања 
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16.  Извештај о реализацији слободних активности   

 

16.1. Реализација значајних културних активности 

 

Дан писмености  

Обележили смо двојезичном промоцијом ученичких радова у оквиру омиљене књиге и културе 

писане речи у декадама из прошлости. Присутни ученици осмог и десетог разреда и наставница 

енглеског језика. 

Дан обрађеног књижевног дела 

Ученици су израђивали плакате и постере прочитаног дела чија се обрада завршила успешном 

корелацијом и постављали  их у хол школе. 

Осмишљен пројекат на школском нивоу 

Дневник прочитаних књига: Ученице шестог и осмог разреда су показале заинтересованост за лепу 

књижевну реч; Записивале су како до књига долазе, како их разумеју и шта им се највише допада. 

Водиле су дневник својих прочитаних књига. 

Промоција представа народног позоришта  

Редовно праћен репертоар и скидани линкови за представе које су примерене деци школског 

узраста: „Избирачица“.  

Изложбе познатих светских музеја – скидани линкови и дељени ученицима у оквиру вибер групе. 

Екранизације дечјих романа – скидани линкови и дељени у оквиру вибер група. 

Есеји и критике уметничких дела – у оквиру анализе и тумачења књижевних дела; скидани 

линкови и дељени ученицима у вибер/месинџер групама. 

Весна Антић, наставник српског језика и књижевности 

 

Ученици су неколико пута били и у шетњу до Моравскок 

парка где су проводили време на чистом ваздуху и радили 

таи чи вежбе са посебним освртом на вежбе дисања. 

Такође су ученици од 5-10 разреда организовано посетили 

изложбу Милана Коњовића а уједно се прошетали и до 

градског парка и рекреирали у време секције. 

Драгослава Костандиновић, наставник физичког 

васпитања 
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16.2. Извештај о реализацији слободних активности 

Септембар 

2020.године 

- Пројекција филма „Ритам лудила“ и дискусија на тему упорности и 

поштовања ауторитета у музици 

- Пројекција филма „Певајућа улица“ и предавање о популарној поп 

музици осамдесетих година двадесетог века  

- Пројекција филма „Десет ствари које мрзим код тебе“ и дискуција 

на тему адолесцентског поимања појма љубави. 

Октобар 

2020.године 

- Пројекција филма „Детроит град рока“ и предавање о  популарности 

и утицају групе „Кис“ на рок музику 

- Пројекција филма „Бесмртна“ и предавање о религији у савременом 

друштву,  

- Пројекција филма „Принцеза Мононоке“ и дискусија на тему 

људског фактора када је загађење и нестајање биљних и 

животињских врста у питању 

- Пројекција филма „Полубраћа“ и дискусија на тему интелектуалне 

зрелости  

- Пројекција филма „Ничије дете“ и предавање на тему 

социјализације ван цивилизације и дискусија на тему положаја 

штићеника домова за незбринуту децу у Србији 

Новембар 

2020.године 

- Пројекција филма „Све, баш све!“ и дискусија на тему правог 

пријатељства и живота особа са хендикепом 

- Пројекција филма „Човек који је садио дрвеће“ и дискусија на тему 

упорности и истрајности 

- Пројекција филма „Слободни дан Фериса Бјулера“ 

- Пројекција филма “Јутарњи клуб“ и дискусија на тему различитости 

и личног идентитета. 

Децембар 

2020.године 

- Пројекција филма „Дечак који је укротио ветар“ и дискусија на 

тему живота у сиромашним државама Африке и доступности 

образовањау земљама трећег света  

- Пројекција филма „Добри Вил Хантинг“ и дискусија на тему 

интелигенције и утицаја на животне изборе 

- Обележавање Међународног дана људских права. 

Јануар 

2021.године 

- Радионица под називом „Графити – Уметност или вандализам?“ 

- Пројекције филмова „Кад порастем бићу Кенгур“ и „Муње“ и 

дискусија о српској филмској сцени у двадесетом веку. 

 

Фебруар 

2021.године 
- Радионица под називом „Улична уметност и значај Бенксија као 

говорника генерације“ 
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- Дан посвећен групи „Дорс“ – Пројекција истоименог играног филма 

и преслушавање музике овог састава 

- Пројекција филма „Бунтовник без разлога“ и предавање на тему 

лика и дела Џејмса Дина 

- Обележавање Међународног дана социјалне правде. 

Март 

2021.године 

- Пројекција филма „Гето – Тајни живот града“ и предавање на тему 

културе и уметности током деведесетих година двадесетог века у 

Југославији, дискусија на тему креативности и положаја уметности 

у кризним временима 

- Пројекција филма „Патерсон“ и дискусија на тему поезије у 

савременом свету,  

- Радионица под називом „Бранко Миљковић – Принц поезије 

- Пројекција филма „Дечаштво“ и дискусија на тему одрастања у 

проблематичним породицама  

- Радионица под називом „Без дискриминације!“ 

- Дан посвећен стваралаштву Душана Матића, Љубивоја Ршумовића, 

Мирослава – Мике Антића и Душка Радовића. 

Април 

2021.године 

- Пројекција филма „Свето место“ и предавања на тему народног 

веровања, сујеверја, обичаја, митова и легенди 

- Пројекција филма „Aпсолутних сто” и дискусија на тему 

наркоманије као социјално-патолошке појаве и породици као агенсу 

социјализације и подршци када је спорт у питању 

- Пројекција филма „Црна Марија“ и предавање о рок сцени 

Југославије током осамдесетих година двадесетог века. 

Мај 

20201.године 

- Пројекција филма „Седам и по“ и дискусија на тему смртних грехова 

у савременом свету 

- Пројекција филма „Потера за Срећком“ и дискусија на тему коцкања 

као социјално-патолошке појаве 

- Пројекције филмова „Капетан фантастични“ и „У дивљини“ и 

дискусија на тему осамљивања и напуштања цивилизације и 

могућностима  живота ван савременог света 

- Пројекција епизоде игране серије „Црно огледало“: „Пад на нос“ и 

дискусија о зависностима од друштвених мрежа и животу на њима 

и ван њих 

- Пројекција епизоде игране серије „Црно огледало“ „Ћути и плеши!“ 

и дискусија о приватности на интернету 

- Пројекција епизоде игране серије „Црно огледало“ „Сан Јуниперо“ 

и дискусија о појму времена и путовању кроз време 

Јун 

2021.године 
- Пројекција филма “Предности једног маргиналца “ и дискусија на 

тему прилагођавања вршњацима у адолесценцији и одрастања 
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Илија Најдановић, наставник практичне наставе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Пројекција филма „Врана“ и дискусија на тему љубави и 

веровањима у натприродне појаве 

- Пројекција филма „Блистави ум“ и дискусија о границама људске 

интелигенције и појму генија 

- Пројекција епизоде игране серије „Црно огледало“ „Целокупна 

историја тебе“ и дискусија о предностима и манама живота када би 

појединци могли да враћају памћење уназад 

- Пројекција епизоде игране серије „Црно огледало“ „Одмах се 

враћам“ и дискусија о животу са роботима као репликама 

преминулих људи 

- Пројекција епизоде игране серије „Црно огледало“  „Бели Божић“ и 

дискусија о алтруизму и зависностима од савремених технологија 

када је свакодневна интеракција у питању 

- Пројекција епизоде игране серије „Црно огледало“ „Обесите ди-

џеја“ и дискусија о постојању апликација за упознавање 

потенцијалних партнера 

- Пројекција епизоде игране серије „Црно огледало“ „Арканђео“ и 

дискусија о могућностима васпитавања деце путем њиховог 

електронског праћења и надгледањa 
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17. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ  

 

БРАНИСЛАВ ЈЕВРЕМОВИЋ, наставник социологије 

УЧЕСТВОВАЊЕ НА ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Р.б. Назив Време/датум 
Број 

бодова Начин присуствовања 

1.  Инклузија од теорије до праксе 2 
06. и 

07.2020. 
16 

Похађање и савлађивање 

програма у просторијама 

Средње школе у 

Свилајнцу. 

2.  Обука за запослене-породично насиље 2021. 16 Онлине обука  

3. 

 

 

Стратегије у раду са ученицима који 

показују проблеме у понашању 
2021 16 

Онлине ,Чувам те, 

Министарство просвете, 

науке и технолошког 

развоја. 

4. 
Мултимедијални садржаји у функцији 

образовања 

25.04.- 

04.05.2020. 
 Онлине обука 

5. 

Програм обуке за запослене у 

образовању/дигитална 

учионица/дигитално компетентан 

наставник- увођење електронских 

уџбеника и дигитално образовних 

материјала 

16.08. 2021. 19,5 Онлине обука 

6. 
Корени и последице  холокауста у 

културно – историјској перспективи 
12.05.2021. 20 Онлине семинар 

 
ИЛИЈА НАЈДАНОВИЋ, наставник практичне наставе 

УЧЕСТВОВАЊЕ НА ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Назив Време/датум Број бодова 

Начин присуствовања 

(вођење координисање, 

похађање и друго) 

 Вредновање и праћење 

остварености исхода заснованим на 

компетенцијама у средњим 

стручним школама“ 

21. 12. 2020. 

године 
8 Похађање 

„Програм обуке за запослене у 

образовању 

/Дигитална учионица/дигитално 

28. 5. 2021. 

године  
/ Похађање 
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компетентан наставник – увођење 

електронских уџбеника и 

дигиталних образовних материјала“ 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења. 

22.10.2019. 24 

Активни слушалац.  

( Део је имао са online 

обуком ). 

Како развити читалачку писменост. 29.102019. 8 Слушалац. 

Инклузивно образовање и 

индивидуални образовни план. 
2.2.2020. 16 Слушалац. 

Дигитална учионица 16.6.2020. 19,5 Слушалац. 

Онлајн обука за планирање и 

програмирање наставе и учења у 

оквиру пројекта ( Заједно ка 

средњој школи ). 

Од 21.9.2020 до 

6.11.2020. 
 - 

Активни слушалац  

( Део је имао са online 

обуком ). 

Уз напредне опције е- учионице до 

још боље комуникације са ђацима. 
13.3.2021. 1 сат- Вебинар Слушалац. 

Од доброг плана, преко ефикасне 

евиденције до најбољих резултата и 

у време пандемије ковида 19 

17.12.2020. 1 Слушалац. 

 

РАДМИЛА РАДИЋ, наставник психологије 

УЧЕСТВОВАЊЕ НА ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Назив Време/датум Број бодова 
Начин присуствовања 

(вођење координисање, 

похађање и друго) 

Електронски портфолио наставника 

и ученика 

05.04.2021.  похађање 

Дигитална учионица 17.05.2021. 19,5 похађање 

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе орјентисане ка 

исходима учења 

07.10.2020. 16 и 8(онлајн 

сати) 

похађање 

Обука за планирање,спровођење и 

праћење мера за спречавање 

осипања ученика 

21.09.2021.  похађање 
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Душанка Радовановић, наставник биологије 

УЧЕСТВОВАЊЕ НА ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊЕ 
Р.

б 
Назив обуке Време/датум Број бодова Начин учествовања  

1.  

Улога наставника и васпитача у 

превенцији и превазилажењу 

насилног понашања и конфликтних 

ситуација 

15.10.2017. 12 присуство 

2.  

Програм обуке наставника за 

реализацију наставе оријентисане ка 

исходима учења 

12.07.2018. 24 похађање 

3.  Програм обуке дигитална учионица 22.08.2019. 19.5 похађање 

4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Примена апликације за прегледање 

отворених задатака на завршном 

испиту. 

25-29.05.2020. 

 
8 похађање 

5.  
Презентација уџбеника биологије за 

8 разред издавачке куће Клетт. 
01.12.2020. 1 присуство 

6.  
Типови интеракција-наставник као 

медијатор комуникације. 

02.12.2020. 

 
1 присуство 

7.  
Презентација уџбеника биологија 8, 

Вулкан знање. 

05.12-2020. 

 
1 

присуство 

 

8.  
Исходи у онлајн настави биологије, 

БИГЗ школство. 

04.03.2021. 

 
1 присуство 

9.  
Подршка ученицима у онлајн 

учењу,Клетт издаваштво. 
08.04.2021. 1 присуство 

10.  
Комуникација телом и гласом,Клетт 

издаваштво. 
15.05.2021. 1 присуство 

 

Весна Антић, наставник српског језика и књижевности 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј

 Активност 
Број 

бодова 
Опис активности Време/датум 

Начин 

присуствовања  
Докази 

1.  Тематски час 8 Дан писмености – 

дан креативности, 

ученички радови и 

представљање пред 

групом 

10.9.2020. Координисање Одржан час, 

фотографије 

дигиталних 

активности 

ученика 
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2.  Тематски час 8 Егзистенцијализам 

у животу и делу са 

освртом на Странца 

А.Камија у десетом 

разреду 

Крај 

септембра 

Координисање Одржан час, 

дигитална 

презентација 

3.  Тематски час 8 Тема: Прометеј у 

књижевности и 

историјском 

предању код 

ученика петог 

разреда 

Прва недеља 

фебруара 

Координисање Одржан час, 

дигитална 

презентација 

4.  Тематски час 8 Тема: Небеска тела 

у књижевности и 

географији код 

ученика шестог 

разреда 

Прва недеља 

марта 

Координисање Одржан час, 

дигитална 

презентација 

5.  Приредба 6 Свети Сава – 

школска слава 

27.01.2021. Учесник Пано у холу 

школе 

6.  Приредба 6 Дан заљубљених 14.02.2021. Учесник Пано у холу 

школе 

7.  Пројектна 

настава 

8 Дневник 

прочитаних књига 

Током 

школске 

године 

Координатор Ученички 

радови 

8.  Промоција школе 8 Интервју поводом 

друге литерарне 

награде на 

конкурсу 

библиотеке „Душан 

Матић“ 

13.10.2020. Организатор Лена Зорић, 

литерарни 

рад и 

интервју на 

локалној 

телевизији 

9.  Промоција школе 8 Освојено прво 

место на конкурсу 

дечјег 

стваралаштва 

„Мисли ми лете“ у 

Лесковцу 

28.12.2020. Организатор Репортажа 

на локалној 

телевизији о 

освојеној 

првој 

награди на 

конкурсу 

10.  Виртуелна 

екскурзија 

4 Тршић Друго 

полугодиште 

Организатор Сајт школе  

11.  Дигитални 

одлазак у 

позориште 

4 „Избирачица“ 

Косте Трифковића 

Друго 

полугодиште 

Организатор Снимак 

представе 

12.  Организовање 

изложбе дечјих 

радова у сарадњи 

са библиотеком 

10 Прослава 

јубиларног 

рођендана 

Драгослава 

Михајловића 

13.11.2020. Организатор Цртежи и 

литерарни 

радови 

ученика 
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„Душан Матић“ у 

Ћуприји 

13.  Дигитална 

екранизација 

дечјих романа; 

Дигитална посета 

музеја; Есеји и 

књижевне 

критике 

4 Преузимање линка 

са интернета 

Током 

школске 

године 

Организатор Вибер  и 

месинџер 

групе за 

сваки разред 

посебно 

14.  Коришћење 

мултимедијалних 

садржаја  

5 Дигиталне 

презентације 

Током 

школске 

године 

Организатор Вибер  и 

месинџер 

групе за 

сваки разред 

посебно 

15.  Припрема за 

такмичење: 

литерарни 

конкурси 

10 Ученички радови Септембар/ 

децембар 

Организатор Учешће на 

наградним 

конкурсима 

 

ВЕСНА АНТИЋ, наставник српског језика и кљижевности 

УЧЕСТВОВАЊЕ НА ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ 

УСАВРШАВАЊА 

 Назив Време/датум 
Број 

бодова 

Начин присуствовања 

(вођење координисање, 

похађање и друго) 

 Основе добре комуникације   06. јул – 20. август 

2020. 

28 Похађање 

 Израда е-портфолија 06. јул – 20. август 

2020.  

28 Похађање 

 Виртуелна екскурзија 01-14. октобар 

2020.  

16 Похађање 

 Републички зимски семинар 

у Београду 

29-31. јануар 2021.  24 Похађање 

 

 

АНА НИКОЛИЋ, НАСТАВНИК ЕНГЛЕСКОГ И НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

УЧЕСТВОВАЊЕ НА ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 Назив Време/датум Број бодова 
Начин 

присуствовања 

1.  ДИГИТАЛНА 

УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО 

КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК 

17.5. до 

27.8.2021. 

19,5  похађање 

2. ЛЕТЊА ШКОЛА Teaching Global 

Citizenship 

28.8. до 

30.8.2021. 

19  похађање 
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АНКИЦА ЂОРЂЕВИЋ, наставник хемије 

УЧЕСТВОВАЊЕ НА ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊЕ 

 

 

Облик 

стручног 

усавршвања 

Активност 
Улога у 

активности 
Опис активности Број сати 

Прилог као 

доказ 

1. ван установе Семинар: ,,  

Програм обуке за 

запослене у 

образовању 

/Дигитална 

учионица/ 

дигитално 

компетентан 

наставник –

увођење 

електронских 

уџбеника и 

дигиталних 

образовних 

материјала“                        

 

учесник 

К2, П1, 

 16.06. 2020.- 

17.11.2020.године, ЗУОВ, 

Београд, присуство, 

онлајн 

19,5 сати уверење 

2. ван установе Семинар: ,, 

Програм обуке 

наставника за 

реализацију 

наставе  

орјентисане ка 

исходима учења“ 

 

учесник 

Каталошки број ?, К2, П3, 

20.08.2020.- 

07.10.2020.године ЗУОВ, 

Београд, присуство, 

онлајн 

24 сати уверење 

3. ван установе Међународни 

стручни скуп – 

вебинар  ,, 

Проговори да 

видим ко си- 

култура говора и 

усмено 

изражавање“ 

 

учесник 

Каталошки број ? , К2, К3 

29.08.2020.године, ЗУОВ 

и Удружење Изражајност, 

Београд 
 

2 бода уверење 

4. унутар 

установе 

Вебинар - „G Suite 

– израда 

ефикасних тестова 

знања и упитника 

и G Suite Meet – 

потпуна 

интеракција свих 

учесника 

наставног 

процеса”  

учесник, 

слушалац 

  

27.11.2020. године, 

присуство, БИГЗ 

школство-Београд 

1 сат потврда 
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5. унутар 

установе 

Вебинар : 

,,есДневник – 

корисни савети и 

практична 

решења“ 

учесник, 

слушалац 
 

18.02.2021, присуство, 

Клет, у  Београду 

1 сат потврда 

6. унутар 

установе 

Вебинар : 

„Формативно 

оцењивање у 

комбинованој 

методи наставе” 

учесник 

слушалац 

,  

11.03.2021, присуство, 

БИГЗ школство, у  

Београду 

1 сат потврда 

7. унутар 

установе 

Обука: "Обука за 

запослене - 

породично 

насиље"  

учесник 10.04.2021, присуство, За 

наставнике, васпитаче и 

стручне сараднике- Чувам 

те- МПС, Београд 

16 сати потврда 

8. унутар 

установе 

Обука: 

"Стратегије у раду 

са ученицима који 

показују проблеме 

у понашању"  

учесник 10.04.2021, присуство, За 

наставнике, васпитаче и 

стручне сараднике- Чувам 

те- МПС, Београд 

16 сати потврда 

9. унутар 

установе 

Oнлајн 

презентација 

уџбенка хемије за 

осми разред, 

ЛОГОС, Београд 

учесник, 

слушалац 
 

24.11.2020, присуство 1 сат потврда 

10. унутар 

установе 

Oнлајн 

презентација 

уџбенка хемије за 

осми разред, Клет, 

у  Београду 

учесник, 

слушалац 

 

26.11.2020, присуство 1 сат потврда 

11. унутар 

установе 

Oнлајн 

презентација 

уџбенка хемије за 

осми разред, 

Вулкан,  Београд 

учесник, 

слушалац 

 

08.12.2020, присуство 1 сат потврда 

12. унутар 

установе 

Oнлајн 

презентација 

уџбенка хемије за 

осми разред, 

Едука, у  Београду 

учесник, 

слушалац 

 

04.03.2021, присуство 1 сат потврда 

13. унутар 

установе 

е-Новине  у ОШ 

,,13.октобар“ 

сарадник 08.12.2020, Направљена 

два чланка за е-новине у 

ОШ ,,13.октобар“ 

2 сата школска е-

новина, број 

2  
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14. унутар 

установе 

Школско 

такмичење из 

хемије 

Реализатор, 

састављач 

тестова 

дежурство, 

прегледање 

рангирање 

19. 02. 2021. године, у 

ОШ ,, 13. октобар “ , 

реализовано такмичење: 

састављање и прегледање 

тестова, дежурање и 

рангирање ученика 7. и 8. 

разреда 

26 сати Ранг листе, 

тестови  

15. унутар 

установе 

Општинско 

такмичење из 

хемије у ОШ 

,,13.октобар“ 

организатор 

реализатор 

прегледач 

учесник 

06.03.2021. године у ОШ 

,, 13. Октобар “: Члан 

комисије за отварање и 

умножавање тестова; за 

прегледање тестова, за 

шифровање и 

дешифровање и 

рангирање ученика, 

домаћин такмичења , 

учесник, пласман за 

окружно такмичење- 7. 

разред 

26 сати Ранг листе, 

тестови  

16. унутар 

установе 

Окружно 

такмичење из 

хемије у ОШ 

,,Деспот Стефан 

Високи“ у 

Деспотовцу 

прегледач 

учесник 

учесник -такмичар из 7-ог  

разреда, ОШ ,,13.октобар“ 

, члан комисије за 

прегледање тестова 7.-ог 

разреда, рангирање 

ученика 7.-ог разреда 

15 сати слике 

17. унутар 

установе 

Школско 

такмичење из 

хемије 

реализатор, 

дежурање, 

прегледач, 

рангирање 

08.02.2021. године,  у ОШ 

,, Ђура Јакшић “,  

дежурство,   прегледање 

тестова и рангирање 

ученика 8. разредa,  ранг 

листе и тестови 

2 сата Ранг листа, 

тестови 

18. унутар 

установе 

Општинско 

такмичење из 

хемије у ОШ 

,,13.октобар“ 

реализатор 

прегледач 

учесник 

06.03.2021. године у ОШ 

,, Ђура Јакшић “, 

учесник- такмичар из 8-ог  

разреда , пласман за 

окружно такмичење- 8. 

разред 

4 сата Ранг листа 
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19. унутар 

установе 

Окружно 

такмичење из 

хемије у ОШ 

,,Деспот Стефан 

Високи“ у 

Деспотовцу 

реализатор 

прегледач 

учесник 

17.04.2021. године , члан 

комисије за прегледање 

тестова 7.-ог разреда, 

рангирање ученика 7.-ог 

разреда, учесник -

такмичар из 8-ог  разреда, 

ОШ ,, Ђура Јакшић “,  

пласман за републичко 

такмичење 

10 сати слике 

20. унутар 

установе 

Републичко 

такмичење из 

хемије на ПМФ-у 

у Новом Саду 

учесник 29-30.05.2021. године: 

учесник -такмичар из 8-ог  

разреда, Матеја 

Станковић, ОШ ,, Ђура 

Јакшић “ 

15 сата слике, 

захвалница 

ученика 

Матеје 

Станковића 

за учешће 

21. унутар 

установе 

Пробни пријемни 

испит 

прегледач 

евлуатор 

12.04.2021.године,  

прегледање пробног 

комбинованог теста у ОШ 

,, 13. Октобар “, 

евалуација пробног  теста 

из хемије 

5 сати   извештај 

22. унутар 

установе 

Пробни пријемни 

испит 

прегледач 10.04.2021.године,  

прегледање пробног 

комбинованог теста у ОШ 

,, Ђура Јакшић“, 

евалуација пробног  теста 

из хемије 

3 сати   решење 

23. унутар 

установе 

Завршни  

пријемни испит 

прегледач 16-18.06.2021. године -

обука за прегледаче, е-

управа, , а 25.06.2021. 

године: прегледач 

(комисија је ослобођена 

прегледања  

комбинованог теста тог 

дана) 

3 сати   решење 

24, унутар 

установе 

Обука за 

коришћење 

ЗООМ-а 

слушалац 
 

24.09.2020.године, Обука 

за коришћење ЗООМ-а за 

извођење наставе на 

даљину од стране колеге 

Жарка Боровине у 

ШЗМТ. 

1 сат обавештење 

на огласној 

табли 
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МИЛОШ СИМИЋ, наставник виоле 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј

 Активност 

Број 

бодов

а 

Опис активности 
Време/дат

ум 

Начин 

присуствовања 

(вођење 

координисање, 

похађање и 

друго) 

Докази 

1. Припрема 

ученика за 

такмичење. 

15 Елена Богдановић 

7.раз. 

Прва награда,друга у 

групи у четвртој 

категорији. 

23.4.2021. Вођење,члан 

жирија. 

Диплома. 

2.    Припрема 

ученика за 

такмичење 

15 Лука Радојковић 9.раз. 

Прва награда,Лауреат 

у петој категорији. 

23.4.2021. Вођење.члан 

жирија. 

Диплома. 

 

БОЖИДАР РАДОСАВЉЕВИЋ,  наставник  виолине 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј

 Активност 
Број 

бодова 
Опис активности Време/датум 

Начин 

присуствовања 

(вођење 

координисање, 

похађање и 

друго) 

Докази 

1. 

Припрема  

ученика              

за  наступ 

 

5 

Јавни  час                                                                                                                   

Школа  за  музичке  таленте,  

Ћуприја                                         

Наступили:  Ј. Трипковић;              

А. Кобилић;  А. Јанеш                                          

корепетитор:                                     

проф. Уки  Оваскаинен 

 

20.10.2020. координисање 

                                               

програм                                 

снимак 

2. 

Припрема  

ученика              

за  наступ 

 

5 

Јавни  час                                                                                                              

Школа  за  музичке  таленте,  

Ћуприја                                         

Наступили:  А. Кобилић;                    

Л. Киш                                          

корепетитор:                             

проф. Уки  Оваскаинен 

17.11.2020. координисање 

                                               

програм                                 

снимак 

3. 

Припрема  

ученика              

за  наступ 

10 

Концерт  класе                                                                                                             

Галерија  Народног  музеја  

Србије,                                     

Београд                                                   

Наступили:  Ј.Трипковић;  

А.Кобилић;  Л.Киш;  А.Јанеш                                                                 

корепетитор:                                

проф. Уки  Оваскаинен 

22.04.2021. координисање 

плакат                                                     

програм                                 

снимак 
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4. 
Промоција                

школе 
8 

Изјава  дата  ПР-у                           

Народног  музеја  Србије                                                 

поводом  концерта  у  

Народном  музеју  Србије   

22.04.2021. интервју 

Фејсбук  

страница  

Народног  

музеја  

Србије 

5. 

Припрема  

ученика              

за  такмичење 

55 

Републичко  такмичење,  

Београд                                                                                        

Јелена  Трипковић  -  1.награда 

Ариф  Кобилић  -  1.награда 

Лара  Киш  -  2.награда                                                                                          

Ања  Јанеш  -  1.награда                                                                                  

корепетитор:  проф. Уки  

Оваскаинен 

  24.04.                      

- 05.05.      

2021. 

координисање 

                                               

програм                                 

снимак 

6. 
Организовање                   

концерта 
10 

Концерт  ученика  школе                                                                 

Галерија  ''Петар  Добровић'',  

Београд                                 

Учествовали:  Камерни  

ансамбли  и  Велики  оркестар  

школе 

13.06.2021. координисање 

                                               

програм                                 

снимак 

 

 

ДАНИЦА ГАВРИЛОВИЋ, наставник виолине 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ  

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј

 Активност 
Број 

бодова 

Опис 

активности 

Време/ 

датум 
Начин присуствовања  Докази 

1.  Републичко такмичење 

прва награда 

 

 

 

15 

 

припрема 

ученика 

27.04. Рад са учеником и 

одлазак на такмичење 

диплома 

ученика 

2.  Републичко такмичење 

друга награда 

 

10 

припрема 

ученика 

 

28.04 

Рад са учеником и 

одлазак на такмичење 

диплома 

ученика 

3.    Републичко такмичење 

           прва награда 

 

15 

припрема 

ученика 

 

5.05. 

Рад са учеником и 

одлазак на такмичење 

диплома 

ученика 

4.  Концерт не фестивалу 

„Раванелиус“ 

у Ћуприји 

 

5 

 

припрема 

ученика 

 

 

19.07. 

Рад са учеником и 

долазак на концерт 

видео 

снимак 

концерта 

5.   

Музички камп „Ел 

Система“ 

 

12 

 

      учешће 

на кампу 

 

19. – 

25.07. 

 

предавач 

 

https://www.

facebook.co

m/musicartpr

oject/photos 
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ИВАНА ГАВРИЛОВИЋ, наставник географије/васпитач 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј

 Активност 
Број 

бодова 
Опис активности 

Време/дату

м 

Начин 

присуствовања  
Докази 

1. Радионица 

,,Учење “ 

 

8 

Израда квиз 

картица 

Квиз 

Утисци 

 

 

03.10.2020. 

 

Вођење 

радионице 

Књига дежурства, 

извештај , 

фотографије 

2. Онлајн 

радионица 

,,Крагујевач

ки октобар „ 

 

8 

Презентација 

илустрација 

 

21.10. 2020. 

 

Вођење 

радионице 

Гугл учионица 

3. Радионица 

,,(Кућно ) 

васпитање " 

8 Развијање 

хигијенских и 

радних навикa 

10/01/20 Вођење 

радионице 

Књига дежурства 

,извештај 

4. Радионица 

/Извођење 

тематског 

часа/дана 

Здрави 

стилови 

живљења -

Здрава 

храна 

8 Разговор о здравој 

исхрани. 

Израда  колажа, 

цртежа,  паноа, 

Гледање  емисије 

, дискусија, 

Планирање  рада 

на ,,здравом 

залогају“ 

17.10.2020. Вођење 

радионице/тематс

ког дана 

Књига дежурства, 

извеђтај , 

фотографије 

 

УЧЕСТВОВАЊЕ НА ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Ивана Гавриловић 

Р.б. Назив 
Време/ 

датум 
Број бодова 

Начин 

присуствовања  

1.   

Планирање и програмирање наставе и учења 

21.09-05.10. 

2020. 

20 Онлајн обука 

1.  Дигитална учионица -предаја домаћег задатка 05.11. 2020. 

( јун, јул 

,новембар 

2020.) 

 

19,5 Онлајн обука 
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ЕЛИ КРСТЕВА, наставник виолончела 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

 Активност 
Број 

бодова 
Опис активности Време/датум 

Начин  

 

Докази 

1.  Менторски рад 

са 

приправником 

2 бода 

месечно 

Пружање подршке, 

подучавање, 

консултације, 

разговори; 

Присуствовање 

часовима; Заједничко 

анализирање 

наставе/активности  
 

Септембар 

2020 – јун 

2021. године 

Координисање, 

похађање 

- Белешка 

наставника 

- Дневник 

евиденције 

Извештај о 

раду 

(ментора) 

2.  Припрема 

ученика за 

Републичко 

такмичење / 

друга награда 

10 

бодова 

Додатна настава, учешће 

на такмичењу 

 11.05. 2021. Вођење, 

координисање, 

присуство 

диплома 

 

ИВАНА ЋИРИЋ, стручни сарадник/психолог 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

Активност 
Број 

бодова 

Опис 

активности 
Време/датум 

Начин присуствовања 

(вођење координисање, 

похађање и друго) 

Докази 

Семинар „ 

Подршка 

самовредновању“ 

8  24.6.2021.године Организација,присуствовање Сертификат  

 

ЈАСНА М. СТОЈАНОВИЋ, стручни сарадник/психолог 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 

Активност 
Број 

бодова 

Опис 

активности 
Време/датум 

Начин присуствовања 

(вођење координисање, 

похађање и друго) 

Докази 

Семинар „ 

Подршка 

самовредновању“ 

8  24.6.2021.године Организација,присуствовање Сертификат  
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18. ПРОЈЕКТИ ШКОЛЕ 

 

Ове године аплицирали смо на 3 конкурса различитих Министарстава: 

1. Министарству просвете за преостали део непромењене столарије – очекујемо одговор. 

2. Министарству правде за средства којима бисмо урадили прилазне стазе, нарочито сада када 

имамо урађен градски тротоар, са стране главног улаза – средства нису одобрена. 

3. Министарству културе са два пројекта: 

-  за учешће ученика на такмичењима у иностранству – носиоци ове активности су већ неколико 

година колеге Милица Младеновић и Драгутин Младеновић – средства ове године нису одобрена 

(због термина такмичења, која су већином и била отказана).  

- за израду мурала на централном белом зиду изнад шанка у холу школе – пројекат је урадила 

технички секретар Драгица Јовић – средства су нам одобрена и мурал су урадили млади академски 

сликари који су били наши сарадници на пројекту. 

Данијела Јовић, директор 
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19. САРАДЊА СА ЛОКАЛНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И СОЦИЈАЛНИМ 

ПАРТНЕРИМА 

Народна библиотека „Душан Матић“ из Ћуприје, има дугогодишњу сарадњу са Школом за 

музичке таленте. Наши ученици су радо виђени и слушани гости библиотеке на обележавању 

различитих значајних догађаја и када су у питању такмичења на конкурсима које објављује 

Библиотека града Ћуприје. 

Дана 03.06.2021године у Библиотеци је одржан скуп, приликом кога је библиотеци уручен део 

легата Владимира Давидовића, дугогодишњег члана САНУ-а, заменика Министра правде за 

међународне односе, који је написао и објавио велики број научних радова. Учешће гугачког 

квартета наше школе, који се представио мини – концертом, увеличало је овај скуп. 

Наступ гудачког квартета у Старој Пазови, на манифестацији у организацији Локалне фондације 

Стара Пазова. Осим концертне делатности, сарадња са овом локалном заједницом, као и другим 

локалним заједницама широм Србије, веома је значајна, јер нам из целе земље долазе ученици, па 

је неопходно да се у разним градовима и представимо. Управо је овај наступ и довео до тога, да ће 

нам на пријемни испит у августу месецу и доћи једна ученица из Старе Пазове.    

У петак, 26.6.2021. године, са нашим гостима, социјалним партнерима из удружења „Плава 

шкољка“ (деца са посебним потребама), одржали смо малу свечаност, којом приликом су нам се 

захвалили и поклонили 20 књига песникиње Душице Ивановић, као и ручно рађене украсне 

магнете, а ми смо њима даривали нашу музику наступом гудачког квартета Школе. 

У суботу, 27.6.2021.године у Моравском парку присуствовала сам презентацији рада и живота 

удружења „Плава шкољка“, где су заједно са децом са посебним потребама и чланови - сарадници 

из библиотеке у Ћуприји говорили стихове, певали и изложили малу продајну изложбу својих 

веома даровитих радова. У име Школе, говор је одржала технички секретар, Драгица Јовић.  

У недељу 27.6.2021.године, са гудачким квартетом Школе и њиховим професором Жељком 

Ивовићем, учестовали смо на свечаној академији прославе Дана града Ћићевац, који је одржан у 

Народној библиотеци, где је наш наступ прошао веома запажено и где смо примљени са великим 

поштовањем. Са директором Народне библиотеке из Ћићевца разговарала сам о одржавању 

концерта наше школе на јесен.  

Дана 18. августа присуствовала сам Државној церемонији  обележавања 216. годишњице од боја 

на Иванковцу,  на знаменитом месту  „Шанчеви на Иванковцу" , на позив Одбора Владе Републике 

Србије за неговање традиција ослободилачких ратова Србије и Општине Ћуприја. 

Одржавање семинара у нашој школи 

У четвртак, 24.6.2021. године, на предлог саветника из Школске управе Јагодина, били смо 

домаћини семинара о самовредновању, за 12 школа из Поморавског управног округа. Из наше 

школе, учесници су били стручни сарадници – психолози и директор школе, као што је и била 

препорука из Министарства. 

Данијела Јовић, директор 
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20. ДОНАЦИЈЕ 

Осим новог визуелног идентитета школе, од стране Фондације „Добар глас“, у другом 

полугодишту је реализовано и струнирање гудала за све средњошколце, од стране мајстора Миће 

Богића, који је као и увек професионално и успешно одрадио овај посао и био наш гост. 

Ротари клуб Београд - Калемегдан даривао нам је неопходне кутије за инструменте и то:... 

Захваљујемо се проф. Божи Радосављевићу на посредовању, учешћу и реализацији доставе и 

пријема ове донације. Сада смо опремљени и инструментима и кутијама у довољном броју и 

квалитету. 

 

Данијела Јовић, директор

 

  

 

      Председник Школског одбора                          Директор 

________________________________      __________________ 

                    СашаЂорђевић            Данијела Јовић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ  

            

ДОМ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ 

 

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. Због епидемиолошке 

ситуације проузроковане вирусом ковида-19,  две собе на првом и другом спрату су намењене за 

изолацију ученика . На трећем спрату се налазе гарсоњере за госте и професоре који су ангажовани 

за извођење музичке наставе, као и за смештај учесника у организованим семинарима и 

мајсторским радионицама (8 двокреветних соба и један апартман са купатилом, климом, тв-ом и 

прикључком за интернет). У приземљу интерната је трпезарија са кухињом, остава за одлагање 

обуће ученика, Клуб ученика, магацинске просторије, вешерница, котларница и радионица за 

домара. У клубу се ученици могу одмарати, гледати телевизијски програм, филмове, слушати 

музику, играти друштвене игре и прослављати рођендане.У саставу школе је и библиотека- 

нототека, са позамашним бројем књига и нотног материјала. 

 

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, два тоалета са 

туш кабинама, сала са ТВ-ом и опремом за разоноду и радионице (34м2), соба за васпитаче са 

кухињом и купатилом/тоалетом;  
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 - на другом спрату смештене су собе за девојчице, 16 соба укупне површине 160 м2, два тоалета 

са туш кабинама, учионица за учење, соба за васпитача- координатора васпитне службе и стручног 

сарадника са кухињом и купатилом/тоалетом; 

 

 - 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 

https://www.talenti.edu.rs/images/dom/02.jpg
https://www.talenti.edu.rs/images/dom/01.jpg
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8.  Гордана Радуловић Васпитач 100 %,  неодређено 

9.  Саша Маленовић Васпитач 55 %, неодређено 

10.  Ивана Гавриловић Васпитач 40%, неодређено  

11.  Јелена Белошевић Васпитач 35%  неодређено 

12.  Татјана Миљанић Економ 50%  неодређено 

13.  Радица Алексић  Референт сарадник за 

финансије 

50%, неодређено 

14.  Бобан Терзић Референт ППЗ и обезбеђења  100%, неодређено  

15.  Ђорђе Мацакања Референт обезбеђења               100%, неодређено  

16.  Драгица Јовић Технички секретар   100%, неодређено 

17.  Драган Костандиновић Домар-мајстор одржавања 100%,  неодређено 

18.  Мирко Трајковић Домар-мајстор одржавања-

ложа 

100%,  одређено 

19.  Мијодраг Зафировић Руковалац парних котлова 100%, одређено 

20.  Љиљана Миленковић Кувар 100%, одређено 

21.  Зорица Марјановић Кувар 100%, неодређено 

22.  Јелена Илић Сервирка 100%, одређено 

23.  Јулија Милосављевић Сервирка 100%, одређено 

24.  Весна Ђорђевић Сервирка 100% , неодређено 

25.  Бисерка Костић Хигијеничар 100%, неодређено 

26.  Снежана Милошевић Хигијеничар 100%, одређено 

27.  Данијела Весовић Хигијеничар  100%, неодређено 

Табела 1. - Списак  радника Дома 

  

2. Организација  

 

Школске 2020/21. године у Дом је примљенo 60 ученикa Школе за музичке таленте (+20 ученика 

на исхрани) и 20 корисника дома – ученика других средњих школа у Ћуприји (Гимназије, 

Медицинске и Техничке школе).  

Табеларно, коначно стање броја ученика по разредима изгледа овако:  

 

разред Пр. I II III IV V VI VII VIII IX X збирно 
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бр. ученика 6 

* 

-1 

3 3 

* 

-1 

12 5 7 4 7 9 12 12 80 

Табела 2. Расподела ученика  по разредима музичке наставе 

*Ученице су се исписале крајем првог полугодишта 

 

разред I II III IV V VI VII VIII IX X * збирно 

бр. ученика 2 4 

* 

-1 

3 3 12 

* 

-1 

5 8 

 

 

3 6 11 23 80 

Табела 3. Расподела ученика по разредима општеобразовне наставе 

* Ученице су се исписале крајем првог полугодишта 

 

разред I II III IV збирно 

бр. ученика 3 5 4 8 20 

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, Иванковић Ана 

Ариље Спасојевић Матија, Ристановић Сара 

Крушевац Бићанин Љубица, Тамбурић Жељко, Тамбурић Драгош, Марковић 

Мира, Марковић Маја, Милутиновић Ани 

Ресавица, 

Деспотовац 

Ђорђевић Надежда, Јовановић Маша, Карић Дамир, Зорић Лена 

Свилајнац Пешић Стојанка 

Велика Плана Радојковић Лука, Марић Марко 

Бор Јанковић Ања, Радивојевић Марија, Радивојевић Максим, Јанеш Ања 

Зајечар Младеновић Нађа, Младеновић Јован Јан 

Пожаревац  Вељковић Срђан, Милетић Уна, Милетић Тадеј 

Ниш Стојковић Дуња, Јовановић Теона, Јовановић Тара 

Београд Липановић Петра, Шуља Ника, Вукајловић Миодраг, Удовић Јована 

Панчево Медан Марта 

Ћуприја Станковић Дуња, Трујановић Елвис, Митровић Милица, Станковић 

Вељко, Антић Кристина, Ђорђевић Анђела, Јовановић Михајло, 

Станковић Марија, Трипковић Јелена, Милеуснић Андреј, Гајић 
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Даница, Танасковић Хана, Павловић Лена, Обрадовић Милица, 

Станковић Милица, Филиповић Петра 

Јагодина Миљковић Динка, Јовановић Андреј, Тодоровић Искра 

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 

Суботица Мишковић Ања 

Вршац Трусник Сара 

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 Матић Јулија, Поповић Милица 

Ниш Здравковић Милица 

Деспотовац Мујић Магдалена, Миладиновић Марија, Симић Марија, 

Цветковић Милица, Николић Жељко, Гвозденовић Јелена, 

Марковић Анђела, Марјановић Мина, Теодора Прша, Станковић 

Милица, Стаменковић Предраг 

Рековац Петровић Милица, Филиповић Александар 

Свилајнац Јовановић Теодора 

Јагодина Јаћимовић Светлана 

Бор Михајловић Миодраг, Марјановић Јована 

Крагујевац Алексопулос Георгиос 

Крушевац Ђорђевић Тодора 

Табела 6. – Општине из којих долазе корисници дома 

 

 

3. 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. 
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Посматрано по областима, то изгледа овако: 

 

 

 

 

3.1. СОЦИЈАЛНО – ЗАШТИТНА ДЕЛАТНОСТ 

 

Ученици Школе за музичке таленте и ученици средњошколског узраста који похађају Гимназију, 

Техничку школу и Медицинску школу у Ћуприји, ове школске године су због ситуације изазване 

вирусом ковида-19 били смештени у интернату по сменама, односно на одређено време су били у 

дому, након чега су слати кућама на онлајн наставу, па је капацитет ученика у дому био попуњен 

50 посто, како је и била препорука Министарства здравља и просвете на почетку школске године. 

Поред смештаја, ученици имају исхрану по јеловнику нутриционисте, а такође, и ученици из 

Ћуприје који нису и станари дома, обедују у школској и домској трпезарији. 

 

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). 

 

 

3.2. ЗДРАВСТВЕНА ДЕЛАТНОСТ 

 

Нарочита пажња је посвећена здрављу ученика, па се тим поводом организују систематски, 

специјалистички и превентивни прегледи. То се нарочито односи на прегледе кичменог стуба који 

је код деце која свирају гудачке инструменте највише оптерећен.  

 

Опет напомињемо да је здравствена ситуација у земљи била неповољна и није омогућавала да се 

планирани годишњи прегледи ученика реализују. 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 ученике на преглед у Дом здравља и Општу 

болницу у Ћуприји, и ако је стање озбиљније, смештају се у собу за изолацију до доласка 

родитеља/старатеља. 

 

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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3.3. 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 различитим методама, техникама и облицима рада у складу 

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 4 васпитача са 100 % радног 

времена и 3 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: 

Велојевић Снежана и Мијајловић Сања, као и волонтери-домски васпитачи Миленковић Милица, 

Вулић Александра и Ракић Јевтић Стефана.  

 

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 

 

3.3.1.  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 психо-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.  

 

 

3.3.2.  Учење и школска успешност 
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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.  

 

3.3.3.   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. 

 

3.3.4.    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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5. ДОМСКЕ АКТИВНОСТИ 

 

5.1. „Дечја недеља“ 

 

 У оквиру Дечје недеље, 7. октобра 2020. године, дан је посвећен 

менталном здрављу ученика и одржане су  активности са ученицима 

свих узрасних група. Тема активности је била универзална за све 

ученике „Срећа је у осмеху“. Број ученика је варирао у зависности од 

узраста ученика.  

Прва активност је предвиђена за ученике других средњих школа – 17 

ученика, друга за ученике од 1. до 5. разреда Школе за музичке таленте 

(12 ученика), а трећа за остале ученике Школе за музичке таленте (10 

ученика). 

 

Приликом реализације активности водило се рачуна о превентивним мерама које су прописане у 

складу са актуелном ситуацијом са COVID - 19 вирусом. Циљ радионице је дружење, опуштање, 

стварање осећаја пријатности и среће због припадања групи. Сви ученици су активно учествовали 

у реализацији активности, што је резултирало изради и постављању паноа (разговор на задату 

тему, могућност да слушају једни друге, исписивање и наглас читање порука о срећи и осмеху).     

   

Затим, 11. октобра 2020. године, одржане су Спортско-рекреативне активности ученика школе, на 

спортским теренима Дома. Овим активностима је претходио разговор са свим ученицима школе. 

Разговарали смо о активностима  у оквиру Дечје  недеље и конструктивно планирали предстојеће  

активности. Циљ активности јесте дружење, тимски рад, развој здравих навика и разумевање 

важности вежбања и рекреације.  

 

Активност се састојала у следећем: 

Направили смо круг, те смо се додавали 

лоптом. Сваки од учесника налазио се у 

положају чучња, те је била неопходна 

концентрација,  равнотежа и тимски рад. 

Ученици других школа играли су 

кошарку.  

 

 

 

 

 

5.2. „Акција прикупљања смећа из школског дворишта“ 
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Акција је реализована у петак, 09.10.2020. године са ученицима од 1. до 4. разреда у школском 

дворишту. Било је шест ученика. Од материјала су коришћене кесе и рукавице. Деца су се лепо 

забавила и дружила, сакупљена је велика количина смећа.  

5.3. „Дечија права“ 

Активност је реализована у петак, 09.10.2020. године са 

ученицима петог разреда. Разговарано је о томе како су 

настала, која су то права, када је усвојена Декларација о 

правима детета. Свако од ученика је навео бар једно дечје 

право. Подељени су им папири о исписаним правима 

детета, имали су задатак да их исецкају и залепе са 

одговарајућом сликом. На крају смо слике обојили и 

прочитали сва права детета. Од материјала смо користили 

маказе, папире, фломастере, бојице. 

    

5.4. “Маскенбал” 

Поводом Дечје недеље запланиран је маскенбал у којем 

учествују сви ученици наше школе, али и ученици других 

школа који су станари дома. 

Маскенбал је одржан у холу школе 09. 10. 2020., активно 

учешће су узели сви ученици школе,  као и  васпитачи. 

Ученици су били креативни и изнели запланирану 

активност на најбољи могући начин. 

 

5.5. “Украшавање јесењег дрвећа” 

У среду, 07.10.2020. године,васпитачи су са ученицима од 1. до 

4. разреда у школском дворишту украшавали јесење дрво. Са 

децом су сакупљали лишће и шишарке како би украсили 

гранчице, а деца су на папирима у боји цртала разне облике 

(лишће, облаке, срца..), украшавали  их и писали  поруке у вези 

јесени, зашто воле јесен, који су плодови јесењи, шта их 

асоцира на то годишње доба. Деца су имала интересантне 

одговоре, били су сарадљиви и вредни, и свако је својим 

папиром украсио дрво. Затим су около лепили шишарке, 

гранчице и зрна кукуруза, а сточић на коме се налази дрво украсили су јесењим плодовима (дуње, 

кукуруз, тиква, шишарке). Од материјала су користили, маказе, лепак, папире, фломастере, бојице, 

папире у боји, плодове јесени, дрво  
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5.6. “Ментално и физичко здравље” 

Дана 8.10.2020.године одржана је радионица са ученицима до 

петог разреда поводом Дечје недеље „ Ментално и физичко 

здравље“.  Са ученицима је разговарано о менталном здрављу 

, физичком здрављу. Ученици су  одгледали анимирани филм 

о личној хигијени. Након разговора радили су  вежбе уз 

фитнес тренера са видео снимка. Ученици су били активни и 

била је то једна успешно реализована активност што се може 

видети на фотографијама. 

 

5.7. “Међународни дан девојчица” 

Поводом Међународног дана девојчица који је био у недељу, 11.10.2020. године, одржана је модна 

ревија и избор за најлепшу фризуру, у понедељак, 12.10. 2020. године, у тв сали у 

интернату.Девојчице су прошетале замишљеном модном пистом и презентовале своје фризуре. 

Касније су уз музику играли игре: „избацивање столица из игре“, „залеђени кипови“ и „лимбо-

денс“... Све ученице су награђене слаткишима. Сви су се лепо забавили и играли.  

 

5.8. “Толеранција” 

Дана, 17.11.2020. године са  ученицима различитог узраста вођен је разговор на тему 

„Толеранција“. Било је ученика и млађих и старијих, па је у складу са тим прилагођен начин 

објашњавања самог појма, да треба уважавати једни друге, 

поштовати туђе мишљење, ставове и различитости, да треба бити 

стрпљив, саосећајан, добар пријатељ, хумана особа. Старији 

ученици су у једној реченици описали толеранцију, а млађи ученици 

од 1. до 7. разреда су једном речју описали, нацртали своју шаку и 

унутар шаке написали по једну или неколико речи које су им прве 

пале на памет на ову тему. 

Са млађим ученицима смо учили кроз примере највише, како би 

разумели појам. Ученици су били сарадљиви, добри, толерантни 

једни према другима током целог дана, па су их награђени каснијим 

одласком на спавање и тиме им је показано шта је толеранција. 

часова. 
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5.9. „СВЕТИ САВА – ШКОЛСКА СЛАВА“        

 

Обележавању Дана Светог Саве претходило је неколико активности 

којима су се ученици упознавали са животом и делом овог важног 

просветитеља. 

 

Дан пре Светог Саве, 26.1.2021. год, са ученицима је прављено жито,  

како би се ученици научили и практичним вештинама, поготово што 

је и сам Свети Сава, путујући по српским земљама, учио људе 

многим вештинама (како се копа земља, коваче како да кују гвожђе, 

како се сади лоза и добија вино, жене је учио да кувају, месе хлеб и 

много др.). 

Дана 27.1.2021. год, у складу са постојећом ситуацијом због вируса 

COVID-19, скромно је обележена школска слава – Свети Сава.  

У јутарњим часовима се традиционално обележило сечење колача, 

где су присуствовали ученици и запослени у овој установи. 
 

После традиционалног сечења колача, ученици су са својим васпитачима, разговарали о школској 

слави – ко је био Свети Сава, ко су били његови родитељи, браћа, шта је он све урадио за српске 

цркве и школе, за српски народ уопште, као и то зашто је Свети Сава школска слава. У даљем 

разговору се причало о свецима и крсним славама који ученици прослављају са својим 

породицама, о традиционалним обичајима које негују у својим домовима, као и о начинима 

обележавања великих празника као што су Божић и Ускрс. 

 

Касније, тога дана, васпитачи су направили кратак квиз знања о Светом 

Сави, где су ученици имали прилику да се забаве, да тимски сарађују у 

оквиру групе и да допуњују једни друге, али и да провере своје знање - Шта 

је све био Свети Сава? Које је његово крштено име? Са колико година је 

отишао у Хиландар? У ком манастиру се замонашио? У ком манастиру се 

налазе његове мошти? Зашто је Свети Сава школска слава? Представи 

цртежом шта за тебе представља славски колач? Старци седе браде 

представљају симбол чега? После квиза ученица је прочитала песму о 

Светом Сави. 

 

После квиза и песме, ученици су гледали фотографије различитих славских 

колача, и након тога индивидуално припремали облике и украсе за славски колач, где су се сјајно 

забавили, али и научили доста тога. Славски колач је касније испечен и сви су имали прилику да 

пробају и уживају у ономе што су сами припремили.  
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5.10. „Прављење посластице“ 

 

У суботу, 20.02.2021. су са ученицима средњих школа- станарима дома, одржане разне забавне 

активности. 

 

Ученици су играли друштвену игру 

монопол. После вечере су са 

васпитачицом направили смесу за 

палачинке, слушали музику Ђорђа 

Балашевића и заједно у васпитачкој 

кухињи пекли палачинке. Свако је 

донео шта је имао од материјала како би 

спремили палачинке.  

 

Од 20 часова су  гледали филм на јавном сервису, „Дара из Јасеновца“, који је оставио велики 

утисак на све. Сви заједно су провели једно занимљиво и активно поподне.  

                            

5.11. „Дан ружичастих мајица“ 

 

Дана 24. фебруара 2021. год. у школи је обележен 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља, под 

називом  „Дан ружичастих мајица“. Знајући да 

ружичаста боја представља симбол борбе против 

вршњачког насиља, тога дана су ученици, али и 

васпитачи  подржали програм превенције вршњачког 

насиља тиме што су сви носили розе маске, где се 

првенствено водило рачуна о безбедности свих и тиме се 

испоштовала епидемиолошка ситуација због актуелног 

вируса COVID-19. Поред ружичастих маски, сви који су 

били у могућности су имали и на себи модни детаљ у 

ружичастој боји, а ту су били и балони у тој боји.   

 

Дан је протекао у различитим активностима где су учествовали ученици из других школа. 

 

Најпре су ученицима у учионици подељене ружичасте маске, а затим је једна од ученица одржала 

презентацију о насиљу (појам и врсте насиља, како се може све препознати насиље, коме се 

обратити за савет и помоћ, како смањити или спречити насиље и сл.). 

            

Сви ученици су заједно учествовали тако што су отворено дискутовали о овој теми.  

Затим је уследило дување и везивање балона, као и предлагање о главној поруци Међународног 

дана борбе против вршњачког насиља, где су се ученици уједињено усагласили око поруке, која је 

гласила: „Насиље престаје овде“. 
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Потом су сви заједно изашли напоље 

где је уследило фотографисање и јавно 

преношење  поруке свој деци и људима за 

борбу против насиља, тиме што су поруку 

ученици пренели на друштвеним мрежама и 

тако подржали програм превенције 

вршњачког насиља. 

 

Обележавање овог дана имало је за циљ 

промовисање толеранције, емпатије, 

поштовање различитости, развијање 

сарадње и оснаживање за ненасилну 

комуникацију и ненасилно решавање 

конфликата. 

 

На крају, ученици су имали прилику да се друже и забаве кроз различите спортске активности 

(одбојка, кошарка и стони тенис). 

 

 

5.12. “Израда честитки за 8.март” 

 

Дана, 03.03.2021.г. ученици од 1.до 

5. разреда су правили честитке 

поводом предстојећег празника. Од 

материјала је коришћен хамер папир, 

маказе, бојице, фломастери, 

хефталица. Сваки ученик је добио 

парче папира на којем је нацртао 

облик шаке. Васпитачица је пружила 

помоћ око сецкања папира како би  

направили дуплу шакицу, а деца су 

украшавала честитку, унутрашњост 

честитке су обојили, као и 

спољашњи део, и унутра су написали 

посвету.  

Потом је уследио разговор о томе 

због чега 8.март обележавамо као Дан жена. У остатку времена су ученици направили срца која су 

делили помоћним радницама и тако им улепшали дан. На тај начин су показали захвалност 

теткицама које брину о уредности школе и теткицама које им спремају оброке. Ученици су 

уживали у изради честитки и подели срца од папира.    
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5.13. „Бонтон“ 

У среду, 07.04.2021. године  је са ученицима од 1. 

до 4. разреда обрађивана тема „Бонтон“, шта је 

бонтон, на шта их асоцира та реч, која су правила 

понашања по бонтону. Учили смо и разговарали 

о општим правилима за мушкарце и жене, о 

бонтону у школи, у ресторану,  на концерту, у 

биоскопу, позоришту, у гостима, на улици, на 

интернету, у разговору са одраслима и 

вршњацима. Разговарано је и о правилима и 

понашању на часовима, у трпезарији за време 

обедовања, о начину комуникације са одраслима, 

као  и са вршњацима у школи, о кодексу 

облачења. Ученици су врло инспиративно наводили примере и конкретне ситуације. На крају је 

сваки ученик добио папир, да нацрта или напише пример једног доброг и једног лошег понашања 

на улици, у парку, на другим јавним местима и слично. 

 

5.14. „Васкрс“ 

Радионица је одржана  у среду 28.4.2021.г., у просторији за учење на другом спрату интерната. 

Васкрс је највећи хришћански празник. Тако су васпитачи одлучили да са ученицима примене 

обичај и офарбали јаја како би неговали 

заједништво, сарадњу и креативност.  

Фарбање јаја за православни Ускрс је 

посебан доживљај , нарочито за децу. 

Ученици се радо одазивају оваквим 

активностима зато што су креативне и 

забавне.  

Овај диван 

обичај је реализован и употпуњен разговором о Васкрсу, о обичајима 

и симболима. Ученици су радо говорили како они у својим кућама са 

својим породицама проводе празник.  
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5.15. Радионица „Чистоћа Је Пола Здравља“ 

 

 

У среду, 02.06.2021. године, са ученицима од 1. до 4. разреда, одржана је  радионица под називом 

"Чистоћа је пола здравља". Циљ радионице је био да ученици развију свесност о неопходности 

личне хигијене у функцији здравља. Материјали који су нам били потребни: мека лопта, папири у 

боји, бојанке на тему лична хигијена, дрвене бојице и фломастери. На самом почетку ученици су 

упознати са правилима радионице. Затим су подељени у две групе на основу боје папира коју су 

одабрали. Када су се поделили у групе, њихов задатак је био 

да извлаче папириће, извлачио је онај ко ухвати лопту, на 

којима су се налазиле тврдње о личној хигијени и да те 

тврдње потврде или оповргну уз образложење. Када 

су све тврдње биле ишчитане и образложене, 

ученици су бојили припремљене материјале и заједно са 

васпитачем уређивали пано. На крају је разговарано о томе 

како им се допала радионица; да ли се некада понашају на 

начин који је описан на папирићима, а који није прихватљив; да 

ли су нешто ново научили...  Деца су била сарадљива и вредна, 

и свако је допринео успешности радионице на свој начин. 

Обзиром да се хигијенске навике стичу у раном детињству, 

децу је стално потребно кроз игру и на забаван начин подсећати и учити основним принципима 

личне и колективне хигијене.  

 

 

5.16. Уређивање паноа на тему „Стигло је пролеће“ 

 

У среду, 26.05.2021. године, са ученицима од 1. до 4. разреда је спроведена активност на тему 

„Стигло је пролеће“. Пролеће је доба буђења природе, када сваки кутак зеленила врви од цветова, 

птица, инсеката… Ово богатство живота било је инспирација за 

активности са децом.  

 

Циљ активности је био да се подсетимо свих радости које 

пролеће доноси и да уредимо пано на тему овог најлепшег 

годишњег доба. Материјали који су нам били потребни: папири, 

папири у боји, бојанке на тему пролеће, дрвене бојице и 

фломастери.  

 

Причало се о пролећу, о свему што оно доноси, о лошем 

времену које односи, о топлијим данима, сунцу, киши.. Затим су деца бојила припремљене 

материјале, цртала, израђивала лептире од папира у боји.. Активност је текла неометано, деца су 

била сарадљива и вредна, и свако је допринео успешности активности на свој начин.  
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6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ВАСПИТНИХ ГРУПА 

 

 

6.1. Васпитна група 1 

Васпитач Марина Ђорђевић 

 

Васпитна група броји 24 ученика од првог до петог разреда општеобразовне наставе, по следећем 

распореду: 2 ученика првог разреда, 4 ученика другог разреда - једна ученица се исписала 

средином школске године, 3 ученика трећег разреда, 3 ученика четвртог разреда и 12 ученика петог 

разреда - такође се једна ученица исписала средином школске године.  

 

Школску годину је уписало 4 нова ученика: Дуња Станковић–1.разред општеобразовне наставе, 

Ана Иванковић–3.разред општеобразовне наставе, Ани Милутиновић и Тара Јовановић-5.разред 

општеобразовне наставе. 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 (22), а што се тиче општеобразовне наставе, 18 ученика 

је са одличним успехом, 2 ученика су врло добра. Ученици првог разреда општеобразовне наставе 

– 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 и  Анђела 

Ђорђевић су разред завршили са свим петицама на општеобразовној  и  музичкој настави.  

 

Рад са васпитном групом је остварен  кроз групне разговоре, са разредима појединачо или, када се 

указивала потреба за тим кроз индивидуалне разговоре и саветовања. Ученици су долазили на 

иницијативу васпитача 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.  

 

Није било ученика који је захтевао појачани васпитни рад, већ смо се трудили да  кроз константу 

сарадњу са предметним наставницима, разредним старешинама, стручним сарадницима и 

родитељима,  исправимо понашање ученика. 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 
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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.   

 

6.2. Васпитна група 2 

Васпитач Горан Николић 

 

Васпитна група броји 26 ученика. Пет ученика 6. разреда, осам ученика 7. разреда, три ученика 8. 

разреда, шест ученика 9. разреда и четири ученика 10. разреда. Школску 2020/2021. годину је 

уписало три нова ученика, Ања Мишковић, Сара Трусник и Миодраг Вукајловић. 

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. 

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. 

Ученицима Жељко Тамбурић и Миодраг Вукајловић изречена је васпитно-дисциплинска мера 

укор пред искључење из дома, дана 11.3. 2021. године. 

Због епидемиолошке ситуације на глобалном нивоу, настава у Школи за музичке таленте је у више 

наврата организована онлајн. Уз препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 

Школа је донела посебан програм организације у отежаним условима, кроз остваривање образовно 

- васпитног рада учењем на даљину.  

План и програм рада у васпитној групи је у потпуности реализован. 

 

 

6.3. Васпитна група 3 

Васпитач Дејан Ђорђевић 

 

Васпитна група броји 25 ученика.  7 ученика 8.разреда;  11 ученика 9. разреда; 7 ученика 10. разреда 

музичке наставе. Група нема новоуписаних ученика, те се нисмо толико бавили адаптацијом, 

колико припремом ученика за предстојећи дипломски испит, превазилажењу стреса и треме. 
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Најчешћи проблеми у раду са васпитном групом јесу: кохезија групе и решавање 

адолесцентских криза, социо-емоционална клима међу вршњацима, интеракција и међусобна 

сарадња у групи и изван ње, сарадња са млађим ученицима (пружање помоћи и подстицаја у раду 

и напредовању) .  

Поред наведених проблема у раду са васпитном групом акценат је стављен и на стварању боље 

организације свакодневног рада, учења и вежбања, припремања дипломских испита и коришћења 

слободног времена као и проналажење начина за конструктивно коришћење слободног времена у 

условима пандемије, осамостаљивања и припремања за студентски живот, рад на сузбијању стреса 

и  проналажења доброг начина за опуштање и релаксацију. 

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. 

Сви ученици су имали задовољавајуће резултате на музичкој настави и опште образовној настави, 

ко и на такмичењима. Матуранте смо испратили раније са одличним резултатима на матурском 

испиту, зреле и спремне за живот ван Школе.  

Најбољи матурски испит је имала ученица Јована Удовић, која је награђена Светосавском 

наградом текуће године, а ученица Марија Јанковић је проглашена Ђаком генерације. 

Педагошко веће похваљује ученице Надежду Ђорђевић и Софију Вучовић за примерно владање и 

поштовање правила у интернату и извршавању свих обавеза на време. 

Вођен је појачан васпитни рад средином месеца маја са ученицима Мартом Медан и Урошем 

Адамовићем, због конзумирања алкохола, који се завршио без изрекнутих мера и укора. Ученици 

су били веома сарадљиви, узета је у обзир и епидемиолошка ситуација у земљи. 

Због епидемиолошке ситуације на глобалном нивоу настава у Школи за музичке таленте је у више 

наврата организована онлајн. План и програм рада у васпитној групи је у потпуности реализован. 

 

6.4. Васпитна група 3 

Васпитач Саша Маленовић 

 

Васпитна група броји укупно 5 ученика 10. разреда музичке наставе (дипломци). Групу чине сви 

ученици мушког пола: Љубиша Поповић, Драгош Тамбурић, Вељко Станковић, Милан Ђокић и 

Марко Марић. 

Група није имала адаптацију на интернат, јер су сви ученици годинама већ ђаци школе и корисници 

дома (осим једног ученика који је из Ћуприје). 

Најчешћи разговори били су на тему припреме око дипломског испита и шта доноси студентски 

живот. Рад се углавном сводио на групни рад, али и низ индивидуалних разговора током целе 

школске године. 



   

134 

 

  
134

Са родитељима су постојали контакти на тему правдања одређених одсуства и изостанака из 

дома и наставе. 

Због лоше епидемиолошке ситуације у држави у два наврата радила се онлајн настава. Са 

ученицима сам био у кантакту преко Вибер апликације и тако сам им прослеђивао садржаје 

(филмове, информаторе...).  

Ни са једним учеником није вођен појачан васпитни рад током школске године. 

Сви ученици су положили дипломски испит у јуну месецу и уписали жељени факултет. 

6.5. Васпитна група 4 

Васпитач Гордана Радуловић 

 

Васпитну групу чине ученици других средњих школа у граду, њих 20 . То су ученици Медицинске 

школе, Техничке школе и Гимназије у Ћуприји. Међу њима је било ученика који су већ били у 

дому, као и оних који су први пут у Дому Школе за музичке таленте. 

 

Адаптација на домске услове је брзо и лако прошла код ученика који су тек дошли у дом. Састанци 

са васпитном групом су били свакодневни, у почетку, али и групни када је за то постојала потреба 

и када се наметала тема за рад. 

 

Рад са васпитном групом је текао у два нивоа; састајањем у просторијама Дома и преко интернета 

и телефонских разговора. 

 

Годишњи план и програм је и остварен. 

 

Заступљеност испланираних тема се проширила и на рад из области књижевности због потребе 

темата из српског језика, матуре (припрема) као и анализе књижевних дела И.Андрића, 

Ф.М.Додтојевског, А.П.Чехова итд. 

 

На разговорима о књижевности су често били присутни Стаменковић Предраг као и Милица 

Станковић, и свако ко је био заинтересован, независно од васпитне групе. 

Рад преко интернета и телефонских разговора су текли ненаметљиво и дискретно, са саветима како 

да се проведе активни одмор: читање књига, препорука за гледање филмова, као и разговор о 

прочитаном и одгледаном. 

 

Задовољна сам оствареном сарадњом и радом васпитне групе, као и њиховим радом и свеукупним 

понашањем. Задовољство је поткрепљено чињеницом да нема ученика са негативним успехом, као 

и њиховом жељом да и наредне школске године живе и уче баш у овом Дому. 
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7.  ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА 

 

 

У  школској 2020/21.години одржано је 8 састанака Педагошког већа.  

 Најчешће теме о којима се расправљало на седницама су: 

• Адаптација и социјализација новопримљених ученика. Ове школске године је било пар 

ученика са којима се посебно и додатно радило на усвајању правила понашања у дому, 

привикавању на начин рада и услове живота у њему.  

• Што се тиче ученика који су због непоштовања кућног реда и правила понашања захтевали 

појачани васпитни рад, проблеме смо се трудили да решавамо у сарадњи са родитељима, 

стручним сарадницама, професорима инструмента, разредним старешинама и 

наставницима општеобразовне и музичке наставе, као и директором и помоћником 

директора.  Само правовременим реаговањем свих учесника у васпитно-образовном 

процесу можемо брзо и ефикасно решавати проблеме ученика.  

• Слободно време ученика, односно активности и радионица васпитача са ученицима - 

ослушкивали смо њихове потребе и настојали да их у складу са могућностима и 

задовољимо. Имали смо помоћ наставника практичне наставе Илије Најдановића, који је 

викендом био задужен за анимирање старијих ученика... Ове школске године , због 

епидемиолошке ситуације, нисмо били у могућности да их водимо на излете, екскурзије и 

сл., тако да смо активности спроводили кроз радионице.  

И ове школске године су васпитачи васпитних група - Ђорђевић Марина и  Николић Горан 

обављали разговоре са родитељима и децом - потенцијалним ученицима школе, упознали их са 

амбијентом и начином функционисања дома и пружили све потребне информације о истом.  
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ПРИЛОГ 1 

 

(САМОВРЕДНОВАЊЕ) 

 

Поштоване колеге,  

Пре свега користим прилику да се још једном захвалим на сарадњи у вези са израдом наставног 

плана и програма који је објављен 26.12.2017.године, након више од 25 година рада према старом 

наставном плану.  

Као што знате, и ваш и наш посао јесте унапређење образовања и васпитања ученика, а циљеви, 

између осталог, обезбеђивање добробити и подршка целовитoм развоју ученика, као и 

континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на 

провереним сазнањима у образовној пракси.  

Руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе дошли 

смо до закључка да је неопходно да будемо боље усклађени са мрежом школа на територији 

Републике Србије (односи се на основне школе и средње музичке школе). С тим у вези, 

направили смо предлог измена и допуна постојећег наставног плана и програма:  

1. Вредновањем постигнутих резултата у односу на дефинисане задатке и опште и посебне 

стандарде знања, утврђено је да постоји потреба за додатним програмима, садржајима и 

активностима. На тај начин би школа омогућила ученицима, да у складу са својим 

узрасним карактеристикама у процесу психо-физичког развоја, допуне и унапреде своје 

знање, интересовања и потребе.  Јединственим и усклађеним планом и програмом  

омогућавамо, у целости, припрему ученика за наставак школовања.  

2. Увођењем припремног програма у процес образовања у Школи за музичке таленте дошло 

је до померања наставног плана, јер су ученици припремног програма Школе за музичке 

таленте узраста 1. и 2. разреда основне школе. Као што знате, започињање свирања на 

гудачком инструменту је пожељно да буде што раније, али одвајање од примарних 

породица у том узрасту собом носи многе васпитно-образовне изазове. Како је дошло до 

померања наставног плана, ученици наше школе у 9. и 10. разреду музичке наставе немају 

општеобразовне предмете. За завршавање средње школе (полагање матурског испита из 

предмета српски језик и књижевност) и због одласка на високошколске установе у земљи 

и иностранству (полагање пријемног испита), потребно је континуирано учење српског 

језика и књижевности, страних језика, информатике и рачунарства, као и похађање 

наставе психологије, социологије, филозофије и упоредног клавира у старијем узрасту. 

Направили смо предлог измена и допуна наставног плана и програма за Школу за музичке 

таленте у Ћуприји, који се налазе у прилогу мејла:  

• наставни план - разреди школе за музичке таленте са предметима на музичкој и 

општеобразовној настави и бројем часова на недељном нивоу 

• програм за српски језик и књижевност 
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• програм за енглески језик  

• програм за немачки језик  

• програм за информатику и рачунарство 

• програм за психологију  

• програм за упоредни клавир  

Као крајњи резултат измене и допуне наставног плана и програма Школе за музичке таленте у 

Ћуприји, можемо коначно добити обједињено сведочанство општеобразовних и музичких 

предмета. До сада смо били принуђени да издајемо два сведочанства -  сведочаство за 

општеобразовну и сведочанство за музичку наставу.  

Важно је да кажемо и то да смо, упоређујући нашу школу са другим музичким школама у Србији, 

установили да су наши ученици у разредима средње школе у дефициту за 34 часа 

општеобразовних предмета, а да при том на предметима музичке наставе имају само 6 часова 

више.  

Ако упоредимо оптерећеност ученика на недељном нивоу у претходном плану са бројем часова у 

предлогу новог плана, видећете да је у предлогу плана боља расподела часова по разредима.  

Предлоге програма су, за претходно наведене предмете, урадили наставници наше школе.  

Искрено се надамо да ћете разумети потребе за овим неопходним изменама и помоћи нам да то 

што пре спорведемо у праксу.  

 

С надом да сте доброг здравља, срдачно Вас поздрављамо и унапред се захваљујемо, 

 

У Ћуприји,                                                                                             Зорана Првуловић Мирчић, 

26.2.2021.године помоћник директора и  

члан тима за развој школског програма 
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ПРИЛОГ 2 

( САМОВРЕДНОВАЊЕ) 

 

Наставни план школе за музичке таленте  
 

 

Разред Школе за 

музичке таленте 

  

А+Б =  укупан број 

часова  

 

А - Предмети на музичкој 

настави 

 

(број часова по предмету) 

Б - Предмети на 

општеобразовној настави 

            (број часова по предмету) 

Припремни 

програм  1 Школе 

за музичке таленте  

 

 

Број часова - 6/16 

А+Б = 22 

1. Главни предмет-инструмент (3) 

2. Солфеђо (3) =  Солфеђо (1) + 

Хорић  (2) 

1. Српски језик (5) 

2. Енглески језик (1) 

3. Математика (3) 

4. Свет око нас (2) 

5. Ликовна култура (1) 

6. Физичко васпитање (2) 

7. Грађанско васпитање (1) 

8. Корективна гимнастика (1) 

Припремни 

програм  2 Школе 

за музичке таленте  

 

 

Број часова – 6/16 

А+Б = 22 

1. Главни предмет – инструмент 

(3) 

2. Солфеђо (3) =  Солфеђо (1) + 

Хорић  (2)  

 

1. Српски језик (5) 

2. Енглески језик (1) 

3. Математика (3) 

4. Свет око нас (2) 

5. Ликовна култура (1) 

6. Физичко васпитање (2) 

7. Грађанско васпитање (1) 

8. Коректовна гимнастика (1) 

1.разред Школе за 

музичке таленте  

 

 

1. Главни предмет – инструмент 

(5) 

2. Солфеђо (3) 

 

1. Српски језик (5) 

2. Енглески језик (1) 

3. Математика (3) 

4. Природа и друштво (2) 

5. Ликовна култура (1) 

6. Физичко васпитање (2) 



   

139 

 

  
139

Број часова – 8/16 

А+Б = 24 

7. Грађанско васпитање (1) 

8. Корективна гимнастика (1) 

2.разред Школе за 

музичке таленте  

 

 

Број часова – 8/16 

А+Б = 24 

1. Главни предмет – инструмент 

(5) 

2. Солфеђо (3) 

 

1. Српски језик (4) 

2. Енглески језик (1) 

3. Математика (3) 

4. Природа и друштво (2) 

5. Ликовна култура (1) 

6. Физичко васпитање (2) 

7. Информатика и рачунарство (1) 

8. Грађанско васпитање (1) 

9. Корективна гимнастика (1) 

3.разред Школе за 

музичке таленте  

 

 

 

Број часова – 9/18 

А+Б = 27 

1. Главни предмет-инструмент (5) 

2. Солфеђо (3) 

3. Упоредни клавир (1)-

факултативно 

1. Српски језик (4) 

2. Енгласки језик (2) 

3. Математика (2) 

4. Ликовна култура (1) 

5. Физичко васпитање (2) 

6. Историја (1) 

7. Географија (1) 

8. Биологија (2) 

9. Информатика и рачунарство (1) 

10. Верска настава (1) 

11. Корективна гимнастика (1) 

4.разред Школе за 

музчке таленте 

 

 

Број часова 14/19 

А+Б = 33 

1. Главни предмет – инструмент 

(4) 

2. Камерна музика (2) 

3. Оркестар (4) 

4. Упоредни клавир (1) 

5. Солфеђо (2) 

6. Читање с листа (1) 

1. Српски језик (3) 

2. Енглески језик (2) 

3. Математика (2) 

4. Ликовина култура (1) 

5. Физичко васпитање (2) 

6. Историја (2) 

7. Географија (2) 

8. Физика (1) 

9. Биологија (1) 

10. Информатика и рачунарство (1) 

11. Верска настава (1) 

12. Корективна гимнастика (1) 

5.разред Школе за 

музичке таленте  

 

 

Број часова 14/19 

А+Б = 33 

1. Главни предмет – инструмент 

(4) 

2. Камерна музика (2) 

3. Оркестар (4) 

4. Упоредни клавир (1)  

5. Солфеђо (2)  

6. Читање с листа (1)  

 

1. Српски језик (3) 

2. Енглески језик (2) 

3. Немачки језик (1) 

4. Математика (2) 

5. Ликовна култура (1) 

6. Физичко васпитање (2) 

7. Историја (1) 

8. Географија (1)  

9. Физика (1) 

10. Биологија (1)  

11. Хемија (1)  

12. Информатика и рачунарство (1) 
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13. Верска настава (1) 

14. Корективна гимнастика (1) 

6.разред Школе за 

музичке таленте  

 

 

Број часова – 15/18 

А+Б = 33 

1. Главни предмет – инструмент 

(4) 

2. Камерна музика (2)  

3. Оркестар (4) 

4. Упоредни клавир (1)  

5. Солфеђо (2) 

6. Теорија музике (1)  

7. Читање с листа (1)  

1. Српски језик и књижевност (3) 

2. Енглески језик (2)  

3. Немачки језик (1) 

4. Математика (2)  

5. Физичко васпитање (2) 

6. Историја (1) 

7. Географија (1)  

8. Физика (1) 

9. Биологија (1) 

10. Хемија (1) 

11. Информатика и рачунарство (1) 

12. Верска настава (1)  

13. Корективна гимнастика (1) 

7. разред Школе за 

музичке таленте 

  

 

Број часова -  18/15 

А+Б = 33 

1. Главни предмет – индтрумент 

(4)  

2. Камерна музика (2)  

3. Оркестар (4)  

4. Упоредни клавир (1)  

5. Солфеђо (2)  

6. Теорија музике (1)  

7. Музички инструмент (1)  

8. Историја музике са упознавањем 

музичке литературе (2) 

9. Читање с листа (1) 

1. Српски језик и књижевност (3)  

2. Енглески језик (2)  

3. Немачки језик (2)  

4. Физичко васпитање (2)  

5. Физика (1)  

6. Биологија (1)  

7. Информатика и рачунарство (1)  

8. Историја са историјом културе и 

цивилизације (1) 

9. Верска настава (1)  

10. Корективна гимнастика (1)  

8. разред Школе за 

музичке таленте   

 

 

Број часова – 18/11 

А+Б = 29 

1. Главни предмет – инструмент 

(4)  

2. Камерна музика (2)  

3. Оркестар (4)  

4. Упоредни клавир (1)  

5. Солфеђо (2) 

6. Хармонија (2)  

7. Историја са упознавањем 

музичке литературе (2)  

8. Читање с листа (1) 

1. Српски језик и књижевност (3)  

2. Енглески језик (2)  

3. Немачки језик (2)  

4. Физичко васпитање (1) 

5. Информатика и рачунарство (1) 

6. Верска настава (1)  

7. Корективна гимнастика (1) 

9.разред Школе за 

музичке таленте  

 

 

Број часова – 21/10 

А+Б = 31 

 

1. Главни предмет – инструмент 

(4)  

2. Камерна музика (2)  

3. Оркестар (4)  

4. Упоредни клавир (1)  

5. Солфеђо (2)  

6. Хармонија (2)  

7. Контрапункт (1)  

8. Историја са упознавањем 

музичке литературе (2)  

9. Читање с листа (1) 

10. Музички облици (2) 

1. Српски језик и књижевост (1)  

2. Енглески језик (2)  

3. Немачки језик (2)  

4. Социологија (1)  

5. Психологија (1)  

6. Инфроматика и рачунарство (1)  

7. Верска настава (1)  

8. Корективнна гимнастика (1)  
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10. разред Школе за 

музичке таленте  

 

 

Број часова - 20/12 

А+Б = 32 

1. Главни предмет – инструмент 

(4)  

2. Камерна музика (2)  

3. Оркестар (4)  

4. Упорени клавир (1)  

5. Солфеђо (2) 

6. Хармонија (1)  

7. Контрапункт (2) 

8. Музички облици (2)  

9. Национална историја музике (1) 

10. Читање с листа (1)  

1. Српски језик и књижевност (1)  

2. Енглески језик (2)  

3. Немачки језик (2)  

4. Филозофија (2)  

5. Устав и права грађана (1)  

6. Психологија (1)  

7. Информатика и рачунарство (1)  

8. Верска настава (1)  

9. Корективна гимнастика (1)  

 

 

 

 

          Координатор васпитне службе       Директор 

_________________________    _________________________ 

Марина Ђорђевић      Данијела Јовић 

 

 

Председник Школског одбора 

 

____________________________ 

Саша Ђорђевић 

 


