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На основу члана 119. став 1. тачка 2Закона о основама система образовања и васпитања ( 

Службени гласник Републике Србије бр.88/17 и 27/18 – други закон и 27/18(II) – други закон, 

10/19 и 6/20), чл. 11. став 1. тачка 2 Статута Школе за музичке таленте у Ћуприји, 

наставних планова и програма, Школски одбор је на седници одржаној 26.10.2022 године  

усвојио  

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА 

ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ 
 

УВОД 
 

Школа за музичке таленте, као уникатна установа у земљи и на Балкану, позната је не само 

љубитељима културе и уметности, већ и многим грађанима широм земље и иностранства.  Од 

самог настанка, Школа за музичке таленте у Ћуприји ради по јединственом наставном плану 

и програму. По њему ученици стичу основно музичко образовање, основно опште образовање, 

средње музичко и опште образовање.   

Школoвање траје 10 година, а настава се одвија у десет разреда музичке и општеобразовне 

наставе. Од 2017. године уведен је и припремни програм на музичкој настави који најмлађи 

ученици похађају у првом или другом разреду.  

Иако опсежан и строг у својим захтевима, наставни план је прилагођен и омогућава праћење 

и развијање индивидуалних склоности и способности даровите деце. Пријему ученика 

претходи детаљна процедура процене музикалности, након чега се кандидату може 

предложити упис.   

Наставу у школи изводе професори са посебном препоруком Факултета музичке уметности у 

Београду, изврсни педагози и стручњаци у својој области.   

Деца oдрастају у условима домског смештаја и своје комплетно музичко и опште образовање 

стичу на једном месту, у атмосфери прожетој музиком.   

Школа је гудачког смера (виолина, виола, виолончело и контрабас) и могу је похађати деца од 

шест до осам година која су музички необразована, а старија уколико већ уче неки од гудачких 

инструмената.   

За обављање делатности Школа је верификована од стране Министарства просветеРепублике  

Србије  решењем  Министра   просвете  бр.  022-05-406/94-03  од  25.5.1994.године.   

Школа је своју делатност уписала у судски регистар који води Трговински суд у Крагујевцу 

под бројем 1-420-00, а задња регистрација је извршена 7.12.1998.године Решењем 2178798.  

Школска зграда је саграђена и усељена јануара 1989.године. Зграда је урађена по пројекту те 

на тај начин пружа оптималне, односно, услове прилагођене свим специфичностима које 

одликују ову школу и чине је јединственом на овим просторима.   

Школа за музичке таленте има мисију, да себи и другим музичким школама обезбеђује кадрове 

за рад и одговарајући кадар за оркестре. Школа за музичке таленте има статус Школе од 

посебног националног значаја.   
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

Годишњи план рада школе је основни радни инструмент  којим се обезбеђује рационална, 

синхронизована  и ефикасно организована делатност свих актера у раду  на реализацији 

образовних и васпитних активности  током школске године.   
 

Годишњи план рада је у складу са усвојеним Развојним планом Школе, за период од 2021. до 

2025.године. 

 

 

Законска акта 

 

1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-
др.закон, 10/19, 6/20 и 129/21); 

2. Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ бр.55/13, 101/17, 27/18-др.закон,  

10/19, и 129/21) 
3. Закон о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ бр. 55/13, 101/17,  27/18-др.закон,  

6/20, 52/21, 129/21 и 129/21- др.закон) 

 

4. Закон о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС“ бр.18/10 . 55/13, 27/18-др.закон 
и 10/19) 

Подзаконска акта 

 

1. Правилник о наставном плану и програму Школе за музичке таленте у  
Ћуприји („Сл. гласник РС – Просветни гласник бр. 11/17);  

2. Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2022/2023 

годину („Сл.гласник РС – Просветни гласник бр.5/2022);  

3. Правилник о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску 2022/2023. 

годину („Сл.гласник РС – Просветни гласник бр.5/2022);  

4. Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних 
сарадника и васпитача у основној школи („Сл. гласник –Просветни гласник" бр. 2/92 и 

2/00);  

5. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада наставника и 
стручних сарадника у средњој школи („Сл. гласник РС – Просветни гласник" бр. 1/92, 

23/97, 2/00 и 15/19);  

6. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС" 
бр. 34/19, 59/20 и 81/20);  

7. Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању  

        („Сл.гласник РС" бр. 82/15 и 59/20);  

8. Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС" бр. 81/17 и 48/18);  
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Акта школе 
 

 

 

1. Статут Школе за музичке таленте Ћуприја бр.01-284 од 31.1.2018.године. Измене и допуне 

статута бр. 01-1959 од 19.07.2018.год., 01-2550 од 13.9.2018. год, 01-2766 од 18.10.2019. год,  

01-1543 од 7.6.2019. год,,  01-2766 од 18.10.2019.год., 01-795 од 15.04.2021.год. и 01-509 од 

29.03.2022. год.; 

2. Правилник о организацији и систематизацији радних места бр.01-1368 од 25.08.2022.год.;  

3. Правилник о раду бр.01-517 од 28.02.2018.год. и Измене и допуне бр. 01-1544 од 7.6.2019.год,  

4. Правилник о испитима у Школи за музичке таленте у Ћуприји бр. 01-979 од  

5. 15.4.2019.год. Измене и допуне 01-1545 од 7.6.2019.год.;  

6. Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 01-836 од 29.3.2018.год.; 5.6.    

7. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања бр. 01-838 од 29.3.2018.год.; 

8. Правилник о набавкама бр. 01-1521 од 21.8.2020.год.  

9. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Школи за музичке 

таленте у Ћуприји бр.01-835 од 29.3.2018.год., Измене и допуне бр. 01-2765 од 18.10.2019. год.  

10. Правилник о понашању ученика, корисника дома, родитеља/других законских заступника, 

наставника, васпитача и других запослених у Школи за музичке таленте у Ћуприји бр. 01-120 

од 23.01.2019. год.; 

11. Правилник о животу и раду у дому Школе за музичке таленте у Ћуприји бр. 01-121 од 

23.01.2019.год.; 

12. Правилник о похваљивању и награђивању ученика Школе за музичке таленте у Ћуприји бр. 

01-123 од 23.01.2019.год.; 

13. Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања у Школи за музичке таленте бр. 01-

395 од 27.02.2019.год.; 

14. Правилник о поклонима запослених бр. 01-2764 од 18.10.2019.год.; 

15. Правилник о поступку стицања и расподеле сопствених прихода бр. 01-2763 од 

18.10.2019.год. 

16. Правилник о службеним путовањима запослених у земљи и иностранству бр.01-3096 од 

29.11.2019.год.; 

17. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у 

школи и свих активности које организује Школа за музичке таленте у Ћуприји бр. 01-3095 од 

29.11.2019.год.; 

18. Правилник о накнади путних трошкова запослених бр.01-418 од 28.02.2020. год.; 

19. Правилник о организацији рачуноводствене службе и уређењу буџетског рачуноводства бр. 

01-1206 од 27.05.2021.год и Измене и допуне бр. 01-3237 од 20.12.2021.год.; 

20. Правилник о трошковима репрезентације бр. 01-1225 од 28.05.2021.год.; 

21. Правилник о организацији и спровођењу редовног пописа имовине и обавеза и усклађивању 

стварног стања са књиговодственим стањем бр. 01-3238 од 20.12.2021.год.; 

22. Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања у чувања архивске грађе и 

документарног материјала бр. 01-511 од 29.03.2022.год. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

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 
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гласник 10/2004, 1/2005, 3/2006, 6/2006, 11/2008, 5/2010, 6/2009, 2/2010-13, 11/17). Школа за 

музичке таленте у Ћуприји има десет разреда музичке наставе+ припремни програм и дванаест 

разреда општеобразовне наставе.   
 

Ученици ове школе на крају школовања стичу основно музичко и опште образовање и 

средње музичко образовање, уз могућност похађања музичке наставе и у оквиру припремног 

програма који није обавезан.  
 

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

13:45 часова, а у поподневним сатима, након ручка, организована је настава од 13:00-20:45 

часова. 

КАЛЕНДАР ЗА ШКОЛСКУ 2022/23.ГОДИНУ 
 

Прво полугодиште                                    Друго полугодиште 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно наставних дана: 86 / 102 

Укупно наставних дана: 99 / 119 

  
Наставни дани 

М РН П У С Ч П С Н 

С
еп

те
м

б
ар

 

1.    1 2 3 4 

2. 5 6 7 8 9 10 11 

3. 12 13 14 15 16 17 18 

4. 19 20 21 22 23 24 25 

5. 26 27 28 29 30   

О
к
то

б
ар

 

      1 2 

6. 3 4 5 6 7 8 9 

7. 10 11 12 13 14 15 16 

8. 17 18 19 20 21 22 23 

9. 24 25 26 27 28 29 30 

10. 31       

Н
о

в
ем

б
ар

 

  1 2 3 4 5 6 

11. 7 8 9 10 11 12 13 

12. 14 15 16 17 18 19 20 

13. 21 22 23 24 25 26 27 

14. 28 29 30     

Д
ец

ем
б

ар
 

    1 2 3 4 

15. 5 6 7 8 9 10 11 

16. 12 13 14 15 16 17 18 

17.  19 20 21 22 23 24 25 

18.  26 27 28 29 30 31  

М РН П У С Ч П С Н 

Ја
н

у
ар

  

       1 

 2 3 4 5 6 7 8 

 9 10 11 12 13 14 15 

19. 16 17 18 19 20 21 22 

20. 23 24 25 26 27 28 29 

 30 31      

Ф
еб

р
у

ар
  

   1 2 3 4 5 

21. 6 7 8 9 10 11 12 

22. 13 14 15 16 17 18 19 

23. 20 21 22 23 24 25 26 

24. 27 28      

М
ар

т 
 

25.   1 2 3 4 5 

26. 6 7 8 9 10 11 12 

27. 13 14 15 16 17 18 19 

28. 20 21 22 23 24 25 26 

29. 27 28 29 30 31   

А
п

р
и

л
  

      1 2 

30. 3 4 5 6 7 8 9 

 10 11 12 13 14 15 16 

31. 17 18 19 20 21 22 23 

32. 24 25 26 27 28 29 30 

М
ај

  

33. 1 2 3 4 5 6 7 

34. 8 9 10 11 12 13 14 

35. 15 16 17 18 19 20 21 

36. 22 23 24 25 26 27 28 

37. 29 30 31     

Ју
н

  

    1 2 3 4 

38. 5 6 7 8 9 10 11 

39. 12 13 14 15 16 17 18 

40. 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30   
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             Настава на даљину за све ученике 

             Државни празници 

Верски празници 

            Школски распуст, ненаставни или нерадни дани 

           Радни дани (Свети Сава и Видовдан) 

           Празници који се обележавају радно (наставни дани) 

           Завршетак наставе на крају првог и другог полугодишта            

           Пријемни испити  

           Државна матура (проба) 

           Пробни и завршни испит  

 

Додатна појашњења:  

1. Нерадни дани - 11. и 12.новембар 2022.године - ученици ће својим кућама отићи 4. или 5. 

новембра, у зависности од распореда часова, након завршених свих обавеза и вратити се у 

интернат у недељу, 13.новембра.  

Настава на даљину одвијаће се од 7. до 10.новембра.  

 

2. Нерадни дани су 15-17.фебруар 2023.године – ученици ће својим кућама отићи 10. или 11. 

фебруара, у зависности од распореда часова, након завршених свих обавеза и вратити се у 

интернат у недељу, 19.фербуара.  

Настава на даљину одвијаће се 13. и 14. фебруара.  

3. Нерадни дани – 14-18.4.2023.године – ученици ће својим кућама отићи у петак 7. или 

8.априла 2022.године у зависности од распореда часова, након завршених обавеза и вратити 

се у интернат у уторак, 18.4.2023.године.  

Настава на даљину одвијаће се од 10. до 13.априла.  

 

Напомена: Ученици ће бити код својих кућа у следећим периодима:  

 Од 5. или 6. новембра до 13. новембра 2022.године (9/8 дана) 

 од 31. децембра 2022.године до 16.јануара 2023.године (16 дана) 

 Од 11. или 12. фебруара до 19. фебруара  2023.године (9/8 дана) 

 од 8. или 9. априла до 18. априла 2023.године (11/10 дана) 

 
 

МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ШКОЛЕ 

 

Објекти наставног рада 

 

 

р.б. 

 
Назив објекта 

бр.  
просторија 

1.  Учионица за општеобразовну наставу   8  

2.  Учионица за музичку теоријску наставу   3  
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3.  Инструментаријум  1  

4.  Учионица за наставна средства  1  

5.  Учионица за реквизите  1  

6.  Учионица за учење   1  

7.  Кабинет за индивидуалну наставу и вежбање   29  

8.  Кабинет за наставу клавира и клавирске сараднике  2  

9.  Камерна сала   1  

10.  Библиотека/нототека/медијатека   1  

11.  
Просторија  опремљена и прилагођена за одржавање физичког 

васпитања и корективне гимнастике   
1   

12.  Дигитална учионица са 10 компјутерских места   1   

13.  Просторија за клавирске пробе, камерну музику и читање с листа    1   

 

Просторни услови за реализацију социјалне  функције школе 

 

р.б.  Назив објекта  
бр.  

просторија  

1.  Кухиња   1   

2.  Трпезарија   1   

3.  
Учионица за реализацију васпитног  програма (учење, 

радионице, играоница) 2   

4.  Клуб ученика    1   

5.  Просторија за стони тенис  1  

 

Наставничка зборница и кабинети за ваннаставно особље 

р.б.  Назив објекта  
бр.  

просторија  

1.  Наставничка зборница   1   

2.  Канцеларија за психолога   1   

3.  Канцеларије за рад административног особља   7   

4.  Канцеларија за референта обезбеђења   1   

 

 

ОПРЕМА- НАМЕШТАЈ И НАСТАВНА СРЕДСТВА 

 

Школски намештај за ученике испуњава хигијенске, педагошке и техничке захтеве и одговара 

потребама наставе и осталим васпитно- образовним активностима.   

Све учионице општеобразовне наставе опремљене су столовима, столицама, АБ катедром, 

столицом за наставника, таблом, зидним сликама, постерима.   



Годишњи план рада Школе за музичке таленте у Ћуприји 
школска 2022/23.година 

7 
 

У циљу осавремењивања образовног процеса, учионице за ученике од 1. до 10. разреда 

општеобразовне наставе опремљене су компјутерима, пројекторима и белим таблама, као и 

учионице за теоријску музичку наставу. Школска библиотека и нототека, камерна сала и сала 

за физичко васпитање поред пројектора поседују и велика платна за пројекцију те је укупан 

број учионица у којима се настава може реализовати уз помоћ пројектора и белих табли, 

односно платна, девет.   

Постојећи, дотрајао намештај замењен је новим катедрама, клупама и столицама, док је 

простор библиотеке/нототеке обогаћен столицама са плочом за писање. Тиме смо омогућили 

ученицима услове за правилно и удобно седење, али и обезбедили намештај који због своје 

лакоће омогућава покретање приликом организовања семинара, мајсторских курсева, 

интерних часова, концерата и других наставних и ваннаставних активности.   

Дигитална учионица опремљена је компјутерима (10), основном, пратећом опремом и користи 

се у реализацији наставе из следећих предмета: информатика и рачунарство, историја, 

историја са историјом културе и цивилизације и географија.   

 

 

КАДРОВСКИ УСЛОВИ 

 

Наставници општеобразовних предмета 

Р.б 

Презиме и 

име 

наставника 

Наставни предмет 
Разред у којима 

предаје 

% 

Анг. 
ССС Радни стаж 

Статус 

р.о. 

1. 
Антић 

Весна 

Српски језик/ 

Српски језик и 

књижевност 

5-7/ 

8-10. 
105 VII 29 неодређено 

2. 
Петровић 

Татјана 
Енглески језик 

1,2,3,4,6, 

7,8,9,10 
100 VII 30 неодређено 

3. 
Николић 

Ана 
Енглески језик 
Немачки језик 

5,6 10/ 8 VII 16 
неодређено/ 

одређено 

4. 
Даца 

Стевановић 
Немачки језик 7,8,9,10 22 VII 16 неодређено 

5. 
Андрејић 

Весна 
Разредна настава 1,4. 100 VII 31 неодређено 

6. 
Љиљанa 

Тодоровић 
Разредна настава 2,3 100 VI 32 неодређено 

7. 
Душанка 

Радовановић 
Биологија 6,7,8,9. 20 VII 23 неодређено 

8. 

Маријa 

Петровић 

Боровинa 

Биологија 5 10 VII 15 неодређено 

9. 
Весна 

Тирменштајн 

Историја/ 

Историја са историјом 

културе и 
цивилизације 

5-8 /9. 35 VII 21 неодређено 

10. 
Славица 

Павловић 
Географија 5-8. 25 VII 1 одређено 
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11. 

Жарко 

Боровина 

(замена за 

Миљанић 

Дарка) 

Физика 6-9. 20 VII 9/ 17 одређено 

12. 
Данијела 

Станојевић 
Математика 5-8. 

44, 

44 
VII 7 неодређено 

13. 
Срђан 

Живановић 
Хемија 7,8. 10 VII 7 одређено 

14. 
Слађан 

Миленковић 
Ликовна култура 5,6,7. 15 VII 24 неодређено 

15. 
Бранислав 

Јевремовић 
Социологија 10. 5 VII 19 неодређено 

16. 
Радмила 

Радић 
Психологија 10. 10 VII 10 неодређено 

17. 
Јован 

Милинковић 
Филозофија 10. 5 VII 29 неодређено 

18. 
Данијела 

Дачић 

Физичко  васпитање са 

корективном 

гимнастиком 

5-10. 100 VII 22 неодређено 

19. 
Жарко 

Боровина 
Информатика 5-9. 25 VII 9 одређено 

20. 
Зоран 

Мишковић 
Веронаука 5,6,7,8,9, 10. 30 VII 11 

уговор  о 

изв.наставе 

 
Наставници музичких теоријских предмета 

Р.б. 
Презиме и име 

наставника 
Наставни предмет Разред 

% 

Ангаж. 
ССС Р.С. 

Статус 

р.о. 

1. Марија Костић 
Теоријски музички 

предмети/нототека 
6-10. 50/50 VI 3 

 
неодређено 

2. 
Ирена 

М.Милошевић 
Солфеђо 

припремни, 

1,2,3,5, 
6 ,7,8,9, 

10. 

100 VII 16 неодређено 

3. Горан Миљковић 
Солфеђо/  Теоријски 
музички предмети 

4/ 7-10. 100 VII 24 неодређено 

 

Наставници инструменталне музичке наставe 

Р.б. 
Презиме и име 

наставни ка 

Наставни 

предмет 

Разред у којима 

предаје 

% 

ангаж 
ССС Р.С 

Статус 

р.о. 

1. Оливера М. Хиршер виолина 
припремни, 

4,6,7,10. 
100 VII 26 неодређено 

2. Божидар Радосављевић виолина 4,6,7,8,9. 100 VII/2 31 неодређено 
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3. 
Игор Вaсиљевић 

 
виолина 1,4,6,9,10. 100 VII 10 неодређено 

4. Милица Младеновић виолина 
Припремни, 
3,6,8,9,10. 

100 VII 13 неодређено 

5. Драгутин Младеновић виолина 3,4,5,6,9,10. 100 VII 14 неодређено 

6. 
Даница 

Гавриловић 
виолина 

припремни, 

1,4,9. 
100 VII 34 неодређено 

7. Милош Чорлија виолина 
Припремни, 

2,4,9,10. 
100 VII 4 неодређено 

8. Милош Симић 
Виола/ 

Читање с листа 
3,4,5,8,10. 100 VII/2 17 неодређено 

9. Немања Живановић виола 1,2,3,5,8,10. 100 VII 4 
неодређено 

 

10. Стефан Гавриловић виолончело 4,5,9,10. 100 VII 1 одређено 

11. Ели Крстева Виолончело 2,4,7,8,9,10. 100 VII/2 10 неодређено 

12. Ивовић Жељко 

Камерна 

музика/ 

Мали oркестар/ 

Читање с листа 

4-10/ 

4-6/ 

4-10. 

 

50/ 

20/ 

30 

VII 12 неодређено 

13. 

Катарина Павловић 

(замена за Данијелу 

Јовић) 

Читање с 

листа/Камерна 

музика 

4-10. 

 
80/20 VII 10 одређено 

14. Душан Здравковић 

Контрабас/ 

/читање с 

листа 

3,4,5,6 

 

100 

 

VII 6 неодређено 

15. Драган Мирчић 

Велики 

оркестар/ 

Средњи 

оркестар/ 

Камерна музика 

7-10. 

7-10. 

4-10. 

20/ 

20/ 

60 

VII 11 неодређено 

16. 
Зоран Првуловић 

Мирчић 

Организатор  

практичне 

наставе 

(координатор 

музичке 

наставе) 

Припремни до 

10. 
100 VII 32 неодређено 

17. 
Јелена 

Василијевић 
Упоредни 

клавир 
3-8. 100 VII 11 

неодређено 
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18. Ненад Милошевић 
Упоредни 

клавир 
3- 8. 100 VII/2 23 неодређено 

 
Клавирски сарадници 

Р.б. 
Презиме и име 

наставника 
%ангажовања 

Степен стр. 

спреме 
Радни стаж Статуср.о. 

1.  
Јована Николић 100 VII 4 неодређено 

2.  Зоран 

Гавриловић 
100 VII/2 29 неодређено 

3.  
Катарина 

Николић 
100 VII 1 одређено 

4.  
Ксенија Брадић 

Вељовић 
30 VII / Уг.о извођењу наставе 

 

Ваннаставно особље 

Р.б. 
Презиме и 

именаставника 
Радно место % ангаж. ССС 

Радни 

стаж 
Статус р.о. 

1. Данијела Јовић директор 100 VII 18 неодређено 

2. Марина Ђорђевић 

помоћник 

директора 

 

50 VII  неодређено 

3. Мирјана Паунковић секретар 50 VII 11 неодређено 

4. Сузана Савић  секретар 50 VII 2 одређено 

5. 
Александра 

Милoвановић Петковић 
шеф рачуноводства 50 VII 4 неодређено 

7. Јасна М. Стојановић 
стручни 

сарадникпсихолог 
100 VII 17 

неодређено 

 

9. Радица Алексић 

референт за 

административно правне 

послове 

50 IV 41 неодређено 

10. Милан Рамадановић домар 100 IV 6 неодређено 

11. Љиљана Рошковић чистачица 100 I 32 неодређено 

12. Драгица Тодосијевић чистачица 100 I 17 одређено 

13. Стојановић Злата чистачица 100 I 32 неодређено 

14. Наташа Арсић чистачица 100 I 7 одређено 

15 
Добросављевић 

Небојша 

Домар/мајстор 

одржавања-ложач 
100 III 4 неодређено 
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Норматив недељног фонда часова наставника 

 

Норматив недељног фонда часова наставника музичке наставе у школској 2022/23.години 

         Непосредни рад са ученицима                         Остали послови 

РБ Име и презиме ОН ЧРС ДП ДД ПТ ИН ПП ПР РСО СТУ ИИ ВД ШВ СР Укупно 

1.  Младеновић Милица - виолина 20  1 1 2   10 1 1 2 1  1 40 

 Радосављевић Божидар - виолина 20  1 1 2   10 1 1 2 1  1 40 

 Младеновић Драгутин – виолина/читање с листа 20  1 1 2   10 1 1 2 1  1 40 

 Гавриловић Даница – виолина/читање с листа 20  1 1 2   10 1 1 2 1  1 40 

 Милић – Хиршер Оливера - виолина 20  1 1 2   10 1 1 2 1  1 40 

 Васиљевић Игор – виолина/читање с листа 20  1 1 1 1  10 1 1 2 1  1 40 

 Чорлија Милош – виолина 20  1 1 2   10 1 1 2 1  1 40 

 Симић Милош – виола/читање с листа 20  1 1 2   10 1 1 2 1  1 40 

 Живановић Немања – виола/читање с листа 20  1 1 2   10 1 1 2 1  1 40 

 Катарина Павловић 24       10 1 0,5 2 1 1 0,5  

 Гавриловић Стефан - виолончело 20  1 1 2   10 1 1 2 1  1 40 

 Крстева Ели - виолончело 20  1 1 2   10 1 1 2 1  1 40 

 Здравковић Душан - контрабас/читање с листа 20  1 1 2   10 1 1 2 1  1 40 

 Ивовић Жељко – оркестар/камерна музика/читање с 

листа 

20 2  1 1   10 1 1 1 2  1 40 

 Мирчић Драган – оркестар/камерна музика  20 кд 2  1 1   10 1 1 1 2  1 40 

 Павловић Катарина-читање с листа/ камерна музика 22   1 1   10 1 1 2 1  1 40 

 Милошевић Ненад – упоредни клавир  24  1 1    10 1 0,5 1 1  0,5 40 

 Василијевић Јелена – упоредни клавир 24  1 1    10 1 0,5 1 1  0,5 40 

 Гавриловић Зоран – корепетиција 20 кд 2   2   10 1 1 3 1   40 

 Николић Јована - корепетиција 20 кд 2   2   10 1 1 3 1   40 

 Николић Катарина 20 кд 2   2  
 

10 1 1 3 1   40 

 Марија Радовић 6 кд 1   1  
 

3   1.5 0.5   13 

 Милошевић Младеновић Ирена - солфеђо 20 2 1 1 1   10 1 1 1 1  1 40 
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 Миљковић Горан – група теоријских предмета 20 2 1 1   1 10 1 1 1 1  1 40 

 Костић Марија – група теоријских предмета/нототека 10+17 1 1     5 1 1 2 1  1 40 

 

Норматив недељног фонда часова наставника општеобразовне наставе у школској 2022/23.години 

  НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА ОСТАЛИ ПОСЛОВИ 

Р.Б. Име и презиме ОН ЧОС ПУ ДП ДД ДЖ СКЦ ПМИ ПП ПР ШВ СУ СР ВД РСО Укупно 

1. Антић Весна 19    2  1 2 3 10  1  1 1 40 

2. Петровић Татјана 18   1 2 2 2  2 10  1  1 1 40 

3. Николић Ана (е+н+б) 4        0,5 2  0.5  0,5 0.5 8 

4. Павловић Славица 5   0,5 0,5     2,5  0.5  0,5 0.5 10 

5. Станојевић Данијела 8   1 1    1 4  1  1 1 18 

6. Дачић Данијела 21 2  скд 1   2   10  1 1 1 1 40 

7. Тирменштајн Весна 7 2        3,5  0.5 1 0,5 0.5 14 (15) 

9. Боровина Жарко(Миљанић Дарко) 4 1        2  0.5 0,5 0,5 0.5 8 (9) 

10. Живановић Срђан 2         1    0,5 0.5 4 

11. Милинковић Јован 1         0,5     0,5 2 

12. Радовановић Душанка 4      0.5   2  0.5  0.5 0.5 8 

13. Петровић – Боровина Марија  2      0,5   1     0,5 4 

14. Радић Радмила 2         1    0.5 0.5 4 

15. Миленковић Слађан 3      1   1,5     0.5 6 

16. Јевремовић Бранислав 1         0,5     0,5 2 

18. Андрејић Весна 16 2 4 2 2  2   8  1 1 1 1 40 

19. Тодоровић Љиљана 16 2 4 2 2  2   8  1 1 1 1 40 

20. Боровина Жарко 5 1        2,5  0,5 0,5 0,5  10 

21. Мишковић Зоран  6    2     3    0,5 0,5 12 
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ЛЕГЕНДА - ЗА ОПШТЕОБРАЗОВНУ И МУЗИЧКУ НАСТАВУ 
 

ОН  - обавезна настава  
ЧОС/ЧРС- час одељенског/разредног старешине  
ПП-преглед писмених задатака  
ПМИ – припрема за матурске испите   
РСВ-рад у стручним већима  
СКЦ-секције  
ПР- планирање и припрема  
ИИ-испити (годишњи, матурски и остале провере знања)  
СР- сарадња са родитељима  
ДП- допунска,   
ДД- додатна настава  
ПВ- председник стр. већа  
ВД – вођење школске документације иизд.јав.исправа  
ПТ-припрема ученика  за такмичење  
СТУ- стручно усавршавање  
КД- културна делатност  
ОП- остали послови- пријемни испит, инструментаријум...  
ОР- Организује рад и обезбеђује услове за остваривање о.р. у кабинету  
СР- сарадња са родитељима  
СКД- спортска и културна делатност   
ПСТ – припрема за спортска такмичења  
СЗУ- сарадња са здравственим установама 

ПП – преглед писмених задатака 

ОП- остали послови/инструментаријум  
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НЕДЕЉНИ РАСПОРЕД РАДНОГ ВРЕМЕНА/ОПИС ПОСЛОВА НЕНАСТАВНОГ 

ОСОБЉА 

 

Ред.број Садржаји рада 

 Директор  

1.  Планирање и организација програма образовања и васпитања 

2.  
Одлучивање о коришћењу наменских средстава утврђених финансијским 

планом 

3.  Педагошко руковођење свим стручним органима школе 

4.  Педагошко – инструктивни рад 

5.  

Сарадња са родитељима ученика, удружењима, организацијама, јединицом 

локалне самоуправе, ЗМБШС, Министарством просвете, Министарством 

културе, ЗУОВ, Школском управом... 

6.  Планирање и праћење стручног усавршавања свих запослених 

7.  Координирање свим секторима унутар школе 

8.  Евиденција рада и подношење извештаја школском одбору 

9.  Сарадња са уметничким руководиоцем школе са ФМУ 

10.  Сарадња са културним и образовним институцијама у земљи и иностранству 

11.  Рад на промоцији школе и школском маркетингу 

12.  Стручно усавршавање 

 

Ред.број Садржаји рада 

 Помоћник директора  

1. 
Помаже директору у планирању, утврђивању  и спровођењу процеса рада и пословне и 

развојне политике школе 

2. 
Помаже директору у припремању и доношењу програма и планова установе, предузима мере, 

организује, координира и одговоран је за извршавање програма и планова; 

3. 
Асистира директору у унапређењу организације рада, даје упутства и налоге за квалитетно и 

рационално обављање послова и задатака 

4. 
Координира рад радних јединица и одговара за успешан, законит рад, технолошку и радну 

дисциплину у тим јединицама 

5. Разматра и решава организациона питања на основу делегираних овлашћења директора 

6. Кooрдинирa и учествује у раду тимова и oргaнa 

7. 
Планира, организује, руководи и контролише извршење свих послова и задатака у оквиру 

дома 

8. Учествује у изради Годишњег програма рада и Извештаја о раду школе и дома 

9. 
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији радних места 

школе и/или по налогу директора школе 

 

 

Ред.број Садржаји рада 

 Секретар школе  

1. Израда свих врста уговора, аката и нацрта 

2. Кадровски послови 

3. Правно-технички послови (према опису из Правилника о систематизацији радних места) 

4. Координација у поступцима јавних набавки 
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5. 
Праћење закона и других  прописа, давање стручног мишљења о примени истих и 

обавештавање директора 

6. 
Учествовање у раду Савета родитеља, а по потреби Музичког и ООН већа, као и стручних 

тимова, ради давања правних објашњења и појашњења закона 

7. 

Учествовање у раду Школског одбора - припремање седница, присуствовање седницама, 

давање правних објашњења и мишљења, као и активности везане за израду и спровођење 

одлука 

8. 

Израда аката у поступку за остваривање права деце и ученика везаних за остваривање права 

на образовање и васпитање, припремање одлуке о приговору и жалби ученика, родитеља, 

односно старатеља и др./ израда документације за вођење дисциплинских поступака, у са 

радњи са директором 

9. Израда свих Правилника и интерних општих аката и њихово редовно усклађивање са законом  

10. 
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији радних места 

школе и/или по налогу директора школе 

 

Ред.број Садржаји рада  

 Шеф рачуноводства   

1. Израда финансијског плана, периодичног обрачуна и завршног рачуна  

2. Пријем и контрола рачуноводствених исправа – члан 24. Правилника*;   

3. 

Обрачун накнада по основу службених путовања и трошкова превоза за долазак на посао и са 

посла запосленима на основу евиденције, који о томе води надлежна служба до 5. у месецу за 

претходни месец  

4. 
Вођење евиденције о радном стажу запослених и координација са секретаром школе при 

изради одговарајућих решења  

5. Израда финансијских статистичких извештаја  

6. Контрола документације материјалног пословања школе, контирање и књижење  

7. 
Обавља послове платног промета и рукује финансијским средствима у складу са својим 

овлашћењима  

8. Обавља послове јавних набавки из делокруга финансијског пословања  

9. Организација и надгледање годишњег пописа имовине, обавеза и инвентара  

10. 
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији радних места 

школе и/или по налогу директора школе  

 

Ред.број  Садржаји рада  

 Стручни сарадник/ психолог   

1.  Праћење и проучавање развоја и напредовања ученика у учењу и владању  

2.  Саветодавни рад са ученицима  

3.  Васпитно-образовни и корективни рад са ученицима који имају тешкоће   

4.  Сарадња са наставницима  

5.  Аналитичко-истраживачки рад  

6.  Сарадња са родитељима  

7.  Сарадња са васпитачима  

8.  Стручно усавршавање  

9.  
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији радних места 

школе и/или по налогу директора школе  

10.  Рад у стручним органима ( тимови, активи, стручна већа, педагошко веће)  

11.  Припрема  

 

Ред.број Садржаји рада 
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Стручни сарадник- библиотекар/нототекар  

1. Планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и васпитања. 

2. Сарађује са наставницима и стручним сарадницима. 

3. Руководи у раду библиотечке, медијатеке и нототечке секције. 

4. Ради на издавању књига, приручника, аудио, видео записа и нотних издања. 

5. Учествује у организовању и остваривању културне активности и јавне делатности школе. 

6. Води фото, музичку, видео и другу архиву школе и стручно обрађује нотне, видео, аудио и друге 

записе. 

7. Сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним окружењем. 

8. Предлаже набавку књига, часописа, медијатечке и нототечке грађе, инвентарише, класификује, 

сигнира и каталогизује. 

9. Учествује у избору одобрених уџбеника са осталим члановима већа. 

10. Учествује у раду тимова и органа школе. 

11. Води педагошку документацију и евиденцију. 

12. Учествује у изради прописаних докумената установе. 

 

Ред.број Садржаји рада 

Организатор практичне наставе 

1. 
Планира и програмира васпитно-образовни рад у практичној настави (која се реализује у Школи и 

у дому) 

2. Помаже директору у обављању послова везаних за практичну наставу. 

3. Обавља инструктивно- педагошки рад. 

4. Сарађује са ученичким организацијама. 

5. Анализира реализацију и мере за унапређење практичне наставе. 

6. Надзире и контролише извршење годишњег плана рада везано за практичну наставу. 

7. Организује дежурства. 

8. Припрема распоред практичне наставе, професионалне праксе, блок наставе. 

9. Прати и проучава законске прописе из делокруга свога рада. 

 

 

Ред.број 
Садржаји рада 

Наставник практичне наставе и вежби   

1.  
Планира, припрема и остварује практичну наставу и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa у 

складу са програмом установе;   

2.  
Спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним потребама 

ученика   

3.  
Учествује у изради и припреми планова, ИОП-а и програма Школе и њиховој реализацији у делу 

који се односи на практичну наставу;   

4.  
Сарађује са родитељима и другим законским заступницима ученика, наставницима и васпитачима 

у циљу реализације наставе и вежбања;   

5.  Стручно се усавршава и прати стручне и научне иновације;   

6.  Остварује индивидуалну наставу - вежбе;   

7.  Прати и проучава прописе из делокруга свога рада    
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Недељни распоред радног времена административног, 

књиговодственог и помоћно-техничког особља 

 

Ред.број 
Садржаји рада  

Технички секретар 

1.  
Преузима и заводи документа и пошту у деловодник, спроводи је надлежним службама и 

дистрибуира службену пошту у сарадњи са секретаром школе  

2.  
Истиче опште и појединачне акте на огласну таблу Школе, записнике органа, обавештења и 

исте ажурира  

3.  Издаје различите врсте потврда и уверења по писменом захтеву странака  

4.  
Одлаже документацију у архиву, води евиденцију о архивском материјалу, архивску књигу и 

осталу документацију, врши излучивање материјала  

5.  
Води евиденцију о уписаним и исписаним ученицима, као и о преводницама и извештајима о 

упису ученика у Школу и Дом  

6.  Пријављује децу на музичка  такмичења  

7.  Обавља послове умножавања и фотокопирања неопходног архивског материјала   

8.  Комуницира са странкама путем телефона   

9.  Спроводи странке према протоколу   

10.  
Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа, извештаја и 

пројеката   

11.  
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији радних места 

школе и/или по налогу директора школе   

 

Ред.број 
Садржаји рада  

Референт за финансијско рачуноводствене послове 

1. 
Евидентирање обавеза преузетих у комерцијалним трансакцијама и њихово измирење преко 

ЦРФ  

2. 
Унос података о обуставама из зарада запослених у апликацију за обрачун зарада и 

комуникација са Управом за трезор до коначног учитавања  

3. 
Исплата накнада по основу службених путовања и трошкова превоза за долазак на посао и са 

посла запосленима на основу евиденције и налогу шефа рачуноводства  

4. 
Благајничко пословање – формирање благајничких докумената, вођење благајничког дневника  

5. 
Уплата пазара Управи за трезор и подизање ефективе по налогу шефа рачуноводства и 

директора школе   

6. Прикупљање документације и праћење пријава и одјава запослених   

7. Вођење евиденције о издавању и овери здравствених картица за запослене  

8. 
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији радних места 

школе и/или по налогу директора школе  

 

Ред.број 
Садржаји рада 

Референт за правне, кадровске и административне послове 

1.  Вођење материјалног  књиговодства  

2.  
Евиденција корисника дома и ученика школе и пренос података Сектору за ученички стандард 

путем апликације;  

3.  Израда калкулација  цена услуга смештаја и исхране ученика  

4.  
Фактурисање услуга ученичког дома надлежним државним органима и родитељима у складу 

са уговорима  

5.  
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији радних места 

школе и/или по налогу директора школе  
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Ред.број  
Садржаји рада  

Магационер/ економ – шеф службе исхране 

1. Пријем и складиштење робе према важећим прописима 

2. Издавање  намирница по требовањима и повраћај неутрошеног материјала 

3. Вођење магацинских картица 

4. Организација рада и израда распореда особља кухиње 

5. Учествовање у припреми исхране ученика за путовања 

6. 
Обавезе вођења документације везане за увођење и спровођење система ХЦЦПР и контрола 

примене 

7. 
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији радних места 

школе и/или по налогу директора школе 

 

Ред.број 
Садржаји рада 

Домар / мајстор одржавања 

1.  
Одржавање и поправке школске зграде, дворишта, прилаза, столарије, браварије, намештаја и 

инвентара  

2.  
Учествовање у свим пословима одржавања хигијене објекта приликом редовног,  генералног и 

ванредног спремања школских просторија  

3.  Требовање потрошног материјала, алата и средстава потребних за његов рад  

4.  
Вођење евиденције о свом раду, средствима која су му поверена и утрошку материјала, 

достављање извештаја директору на недељном нивоу    

5.  
Свакодневно обилажење Дома у сарадњи са васпитачима, евидентирање кварова и оштећења, 

и благовремено реализовање поправки истих на дневном, недељном и месечном нивоу  

6.  
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији радних места 

школе и/или по налогу директора школе  

 

Ред.број 
Садржаји рада  

Домар / мајстор одржавања – ложач  

1.  Ложење котлова и одржавање температуре  

2.  Избацивање шљаке  

3.  Складиштење огрева  

4.  Одржавање и припрема грејних инсталација,  чишћење радних просторија   

5.  
Вансезонски послови (ситне поправке на згради, опреми, огради, одржавање и уређење 

дворишта, кошење траве, чишћење снега...)  

6.  Води евиденцију о свом раду, средствима која су му поверена и утрошку материјала  

7.  
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији радних места 

школе и/или по налогу директора школе  

 

 

 

 

Ред.број 
Садржаји рада  

Чистачица   

1.  
Одржавање чистоће Школе - ходника, учионица, кабинета, канцеларија, тоалета, радионица, 

сала  и инвентара  

2.  Одржавање чистоће у школском дворишту и на прилазима Школи  

3.  Одржавање цвећа и зеленила у Школи и око ње  
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4.  
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији радних места 

школе и/или по налогу директора школе  

 

 

ПРОГРАМИ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 

Програм рада Школског одбора 

 

Школски одбор је у обавези да се састане најмање четири пута у току школске године тј. 

једанпут тромесечно, да би верификовао потребне извештаје, планове, правилнике и друга 

акта Школе. На првој седници Школског одбора, пред почетак нове школске године се усваја 

Извештај рада Школе за предходну школску годину и Извештај рада директора, а до 15. 

септембра План рада Школе и Правилник о систематизацији радних места за наступајућу 

школску годину. На крају првог полугодишта се верификује Извештај о успеху и дисциплини 

ученика, а почетком наредне календарске године се разматра и усваја Финансијски извештај 

за предходну годину, Финансијски план и План јавних набавки за текућу годину. На крају 

школске године се сумирају резултати рада свих радних тела у Школи и усваја Извештај истих.  

 

Задатак Школског одбора је да прати рад, планове и програме, резултате и реализацију рада 

директора Школе, финансијске службе, наставног и васпитног кадра, помоћних служби, 

планираних пројеката, културну и јавну делатност Школе, проширену делатност, концертну 

активност, такмичења у земљи и иностранству, екскурзије, кампове, турнеје, семинаре, 

гостовања ... као и планове и пројекте који имају за циљ побољшање квалитета услова живота 

и рада ученика и запослених у Школи за музичке таленте у Ћуприји.  

 

Седницама присуствују и директор и секретар (записничар), а и друга лица као известиоци по  

појединим тачкама дневног реда.  

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

СЕПТЕМБАР 

- Усвајање плана рада школског одбора 

- Усвајање Извештаја о остварености плана стручног усавршавања за шк. 2021/22. 

- Усвајање извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе 

- Усвајање извештаја о реализацији годишњег плана рада директора школе 

- Усвајање плана стручног усавршавања запослених у шк.2022/23. години 

- Усвајање предлога области за самовредновање 

- Усвајање Годишњег плана рада школе 

- Разматрање-усвајање предлога Измене и допуне бр.5 Интерног плана набавки Школе за 

музичке таленте у Ћуприји за 2022. годину 

НОВЕМБАР 
 

-     Изјашњавање о приспелим кандидатурама  за директора школе 

-     Доношење Одлуке о формирању комисије за попис и отпис инвентара 
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ФЕБРУАР 

 

-     Усвајање Извештаја о остварености плана рада директора у првом полугодишту 

-     Усвајање извештаја о оствареносто ГПРШ 

-     Усвајање извештаја комисије о попису и отпису школског инвентара 

-     Усвајање годишњег обрачуна школе 

-     Усвајање Извештаја о самовредновању рада школе 

-     Извештај  о спроведеним активностима самовредновања 

 

АПРИЛ 
 

-     Разматрање извештаја о успеху и дисциплини 

 

ПО ПОТРЕБИ 
 

-     Одлучује по жалби, односно по приговорима на решења или одлуке директора 

-    Разматра задатке образовања и васпитања и предузима мере за побољшање рада и 

остваривање образовно-васпитног рада 

-    Учествује у предузимању мера за безбедан боравак ученика у школи 

-    Доноси опште акте школе 

 

Весна Тирменштајн, председник Школског одбора 

 

Програм рада Савета родитеља 

 

р.б.  Програмски садржај  Време 

реализације  

1.  

Конституисање Савета родитеља за ову школску годину   

Упознавање  Савета родитеља са Извештајем о раду школе за школску 2021/22.годину   

Упознавање са Годишњим планом  рада школе за школску  2022/23. годину 

Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика   

Упознавање родитеља са спровођењем посебних програма (програм заштите ученика 

од насиља, заштите здравља, проф.  орјентације  …)   

Упознавање чланова Савета родитеља са оперативним планом рада школе 

септембар  2022. 

године  

2.  
Извештај о успеху и владању ученика на крају I класификационог периода   

Извештај о реализацији наставног плана  

Разно/ текућа питања 

новембар   

2022. године  

3.  
Извештај о успеху и владању ученика на крају I полугодишта   

Полугодишњи извештај директора о раду школе   
Рад Ђачког парламента у школи   

фебруар  

2023. године   

4.  
Разматрање успеха и владања ученика    

Извештај директора о финансијском пословању школе   

Учешће школе у пројектима за добијање финансијских средстава   

април   

2023. године  

5.  

Извештај о резултатима такмичења ученика школе   

Извештај  о  реализованим слободним  и   ваннаставним активностима   

Анализа рада Савета родитеља и основни закључци са седница   

Савета родитеља   

Предлози за рад у идућој години                               

јун   

2023. године  
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Програм рада директора 

 

Годишњим планом рада планира се стручна, педагошка и организациона делатност школе.   

Рад директора одвијаће се по следећим тематским областима:   

 

Педагошко инструктивни рад 

- Посета часовима обавезне и изборне наставе, активностима васпитача, у циљу пружања 

педагошко-методичких инструкција, при томе посебну пажњу обратити на рад младих 

наставника/приправника   

- Сарадња са одељенским старешинама, музичке и општеобразовне наставе и присуство 

часовима одељенских старешина и рада са васпитним групама  

- Подела ученика по класама и присуствовање редовним проверама знања   Присуствовање 

јавним часовима класа и учешће у анализи истих   

- Именовање и организовање рада ментора; праћење реализације програма увођења 

приправника у посао; формирање и учествовање у раду комисије за проверу савладаности 

програма   

- Сарадња са стручним руководиоцима већа  

- Припрема и руковођење педагошким колегијумом  

- Припрема и руковођење Тимом за обезбеђивање квалитета и развој установе 

- Припрема и руковођење седницама наставничког већа   
 

Педагошки надзор и контрола 

- Праћење и контрола реализације задатака/активности предвиђених годишњим планом рада 

школе  

- Праћење законских прописа и упознавање наставничког колектива са истим   

- Контрола рада административно-финансијске и техничке службе   

- Контрола рада председника стручних већа и стручних актива, координатора тимова  
 

Рад са ученицима: 

- Пружање помоћи у раду ученицима  школе   

- Подстицање ученика у професионалном развоју   

- Подстицање ученика у развијању одговорности и креативности приликом јавних наступа 

- Сарадња са ученицима везана за концертне и такмичарске делатности у земљи и 

иностранству   

- Пратња ученика на концерте у земљи и иностранству и сарадња са домаћим и иностраним 

званичницима   

 

Рад са родитељима: 

- Учествовање у организацији и припреми седница Савета родитеља школе и пружање помоћи 

у решавању одређених питања из рада школе   

- Редовни разговори са родитељима у циљу сарадње и подршке у пружању савета за правилан 

развој ученикове личности и професионализма од најмлађег узраста   
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- Организовање родитељских састанака, извештавање и договарање са родитељима, 

уважавање сугестија и конструкитивних предлога, ради што квалитетнијег образовања 

ученика, као и њиховог васпитања у условима интернатског живота   

- Писмено извештавање родитеља на крају сваког класификационог периода, детаљним 

извештајем наставника за сваког ученика из сваког предмета, као и извештаја васпитача о 

понашању и активностима у дому, уз мишљење и препоруке директора (или родитељски 

састанак)  

- Лични контакт директора приликом посете родитеља школи, као и телефоном и путем е-

мејла   

 

Сарадња са органима и установама заинтересованих за рад школе: 

- Остваривање сарадње са органима Општине и Републике.   

- Сарадња са културним установама у Ћуприји и другим градовима Србије, учествовањем 

ученика на значајним манифестацијама на којима би се школа промовисала     

- Остваривање сарадње са ФМУ, Заједницом музичких и балетских школа Србије, образовним 

и културним установама широм Србије, Министарством просвете, науке и технолошког 

развоја, Министарством културе, као и са кабинетом Председника Републике 

 

Рад на даљем развоју правилних међуљудских односа:  

- Неговање коректног односа међу радницима школе   

- Инсистирање на поштовању личности ученика, запослених и родитеља, уважавајући њихове 

ставове и мишљења   

- Унапређивање услова рада запосленима, ради њиховог још квалитетнијег  обављања посла  

Унапређивање услова становања за запослене који долазе из других градова и бораве у 

интернату школе, ради што ефективнијег рада и сарадње међу запосленима    

 

Рад на управно-правним пословима: 

- Усмеравање и усклађивање рада стручних органа школе   

- Учествовање у раду и изради општих и посебних аката школе   

- Истрајност у доследном спровођењу донетих одлука   

- Учествовање у изради и издавању решења и уговора о раду   

- Редовна сарадња са Министарством просвете и Школском управом Јагодина   

- Остваривање сарадње са Факултетом музичке уметности и помоћником директора за 

уметничку област именованим од стране ФМУ, у складу са Статутом школе и Уговором о 

пословној сарадњи на остваривању програма рада Школе за музичке таленте Ћуприја,  

- Обављање  и других послова  утврђених Законом и Статутом школе.  

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА 

 

Планирана активност 
Време 

реализације 
припреме за почетак нове школске године (кадровске и материјалне)   

припрема седница наставничког већа   

учествовање у припреми седница школског одбора   

С е п т е м б а р 

2022.године 
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учествовање у изради Извештаја и Плана рада школе и директора   

учествовање на састанцима Актива директора школа из Ћуприје, као и школске управе 

у вези технолошких вишкова, непуних норми и евентуалног преузимања, у сарадњи са 

радним групама  

МПНТР  

организовање и одржавање родитељског састанка  
сарадња са Саветом родитеља    

планирање и руковођење састанцима Педагошког колегијума   

преглед наставних планова, консултације и евентуалне измене и допуне   

именовање чланова стручних тимова и актива  

израда распореда и њихова примена   

састанци у Министарству – Сектор за средње образовање и Сектор за ученички 

стандард   

сарадња и достављање Извештаја и Плана рада школе Школској управи Јагодина   

организација концертне делатности   

комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому   

редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому   

организација излета и планирање осталих ваннаставних активности (у складу са 
епидемиолошком ситуацијом) 

педагошко инструктивни рад са наставницима (посета часовима, разговори са 

наставницима и ученицима)   

педагошки надзор   

рад у стручним тимовима   

припремање седнице наставничког већа и педагошког колегијума   

организовање стручног усавршавања запослених и ученика (акредитовани семинари, 

мајсторске радионице)  

рад на управно-правним пословима   

организација културне и сценске делатности   

комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому   

редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому   
промоција школе у медијима и рад на маркетингу 

ангажовање спољних сарадника за израду инфраструктурних пројеката   

О к т о б а р 

2022.године 

седнице стручних и других органа школе   

планирање припрема за такмичења и концерте   

учествовање у раду стручних тимова    

планирање и реализација инфраструктурног одржавања школе   

подношење захтева Министарству просвете (Сектор за ученички стандард) за додатна 

средства за реновирање и санацију дотрајалих делова школског и домског простора, 

као и Министарству културе за пројекат којим се добијају средства за учешће ученика 

на међународним такмичењима   

учествовање на семинарима у организацији ЗМБШС   

израда писаног извештаја о резултатима и постигнућима ученика за прво тромесечје, а 
на основу извештаја свих наставника о сваком ученику и упућивање родитељима    

комплетна организација квалитетног боравка и исхране ученика у Дому   

редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому 

промоција школе у медијима и рад на маркетингу.     

Н о в е м б а р 

2022.године 

педагошко инструктивни рад   

школски концерти    

сарадња са организацијама и установама   

седница наставничког већа   

седнице одељенских  већа   

организација и реализација стручног усавршавања запослених    

организација концертне делатности – Новогодишњи концерти   

комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому   

сарадња са локалном заједницом на заједничким пројектима   
остале активности везане за крај календарске године   

Д е ц е м б а р 

2022.године 

контрола ажурности школске документације   

реализација инфраструктурног одржавања школе   

организација и праћење реализације стручног усавршавања запослених    

учествовање у изради финансијског плана и плана јавних набавки   

Јануар 

2023.године 
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планирање и организација културне и сценске делатности   

комплетна делатност везана за смештај и исхрану ученика у Дому   

редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому и предузимање мера за пријатан 

боравак у интернату, као предуслов за њихов људски и професионални напредак   

израда плана набавки за нову календарску годину   

сарадња са локалном заједницом на заједничким пројектима 

анализа успеха након првог полугодишта   
седнице стручних и других органа   

сарадња са културним и просветним организацијама и институцијама и организација 

културне и сценске делатности   

организација учешћа ученика на такмичењима и свих неопходних пратећих активности    

праћење реализације јавних набавки   

организација и праћење реализације стручног усавршавања запослених    

сарадња са родитељима и њихово редовно извештавање   

комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому   

редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому   

промоција школе у медијима и рад на маркетингу   

учествовање у раду школског одбора у вези усвајања финансијског плана и плана 

набавки 

Фебруар 

2023.године 

седнице стручних и других органа школе   
реализација учествовања ученика на такмичењима и концертима 

педагошко-инструктивни рад  организација и реализација стручног усавршавања 

запослених   

реализација сегмената инфраструктурног одржавања школе  организација културне и 

сценске делатности    

комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому редовни састанци и 

сарадња са васпитачима у Дому  

припрема и реализација учествовања на такмичењима у земљи и иностранству 

М а р т  

2023. године 

припреме за крај другог полугодишта 

седница стручних органа школе  

седница наставничког већа 

учешће у раду стручних актива 
педагошко-инструктивни рад 

организација и реализација стручног усавршавања запослених 

организација културне и сценске делатности  и организација учествовања на 

такмичењима 

активности у вези побољшања услова смештаја и исхране ученика 

редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому 

промоција школе у медијима и рад на маркетингу 

А п р и л  

2023. године 

седнице стручних органа школе   

формирање комисија за испите   

организација пријемних испита   

организација такмичења ученика у земљи и иностранству   

комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому   
редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому   

промоција школе у медијима и рад на маркетингу   

учешће на планираним такмичењима/фестивалима   

сарадња са локалном заједницом на заједничким пројектима 

М а ј 

2023. године 

организација годишњих и матурских испита   

седнице одељенских  већа   

седница наставничког већа   

састанак педагошког већа  

организовање и одржавање родитељског састанка за крај школске године   

састанци стручних актива и тимова  

организација рада на годишњем плану и извештају    

распоред годишњих одмора   

комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому   
редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому   

промоција школе у медијима и рад на маркетингу     

почетак реализације планиране проширене делатности током лета 

Ј у н  

2023. године 
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припреме пред почетак већ утврђених летњих концертних активности 

организација и праћење реализације инфраструктурних радова и текућег одржавања и 

поправки у школском и интернатском делу   

реализација радова везаних за одобрене пројекте Министарства просвете (Сектор за 

инвестиције и инвестиоционе пројекте)   

спровођење конкурса за пријем ученика у дом   

детаљна припрема објекта школе за нову школску годину (ремонт грејних тела, ддд 
заштита, санација кварова, набавка нових апарата и свега неопходног за стварање 

оптималних услова за живот и рад ученика и запослених)   

реализација летњих концертних активности 

реализација проширене делатности 

Ј у л и  

2023. године 

активности и припрема нове  школске године   

седнице стручних и других органа школе   

разматрање годишњег програма рада и извештаја о раду   

подела предмета на наставнике и утврђивање елемената 40-часовне наставне недеље   

учествовање на састанку директора школа из Ћуприје, као и школске управе у вези 

технолошких вишкова, непуних норми и евентуалног преузимања, у сарадњи са радним 

групама МПН   

планирање потреба и решавање питања наставног кадра   

комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому   
сарадња са васпитачима на припремама за пријем ученика дом   

спровођење конкурса за пријем ученика у дом   

припреме за почетак нове школске године 

А в г у с т 

2023. године 

 

* глобални и оперативни план рада директора спроводиће се у сарадњи са помоћником 

директора, стручним сарадницима, секретаром школе, шефом рачуноводства, техничким 

секретаром, председницима стручног већа за инструменталне и теоријске предмете (музичко 

веће), стручног већа за општеобразовне предмете (ООН веће), педагошког већа и свим осталим 

запосленима и спољним сарадницима.  

** план је урађен у складу са редовним околностима и условима рада, а биће модификован, 

уколико је потребно, према препорукама МПН, Министарства здравља и Владе РС у 

превенцији ширења вируса Ковид19. Пре свега ће се многе планиране активности одрађивати 

електронским путем, чиме ће се смањити могућност ширења заразе, а послови ће се 

извршавати.  

*** школска година је припремљена и организована према нормалном модусу рада. Искуства 

из претходног периода, према Посебном плану превентивних мера за спречавање и ширење 

заразне болести covid-19 изазване вирусом SARS-Cov-2, биће коришћена уколико буде 

неопходно. 

 

 

 

Програм рада помоћника директора 

 
Септембар/Октобар  

 Учешће у организацији нове наставне године 

 Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе за школску 2021/22.годину  

 Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2022/23.годину 

 Организација седница стручних већа, актива и тимова 
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 Организација седнице наставничког већа  

 Учешће у организацији родитељског састанка 

 Учешће у организацији плана стручног усавршавања запослених  

 Учешће у планирању термина колоквијума, испита, смотри за прво полугодиште  

 Педагошко – инструктивни рад са наставницима  

 Праћење адаптације нових ученика  

 Увођење наставника, васпитача почетника у посао 

 Учешће у организацији допунске и додатне наставе  

 Сарадња са родитељима, сарадња са наставницима музичке и општеобразовне наставе, 

сарадња са васпитачима 

 Рад са ученицима  

 Учешће у изради Плана интегритета  

 

Новембар/Децембар  

 Праћење рада стручних већа, актива и тимова, анализа и припрема полугодишњих извештаја 

о раду 

 Учешће у организацији састанка наставничког већа на крају првог класификационог периода 

 Праћење реализације наставног процеса, ваннаставних активности, слободних активности  

 Учешће у реализацији испита, колоквијума и смотри  

 Сарадња са родитељима, наставницима музичке и општеобразовне наставе, васпитачима  

 Рад са ученицима   

 Педагошко – инструктивни рад са наставницима  

 Анализа образовно-васпитног процеса и израда извештаја са предлозима за унапређење 

квалитета наставе (интерна самоевалуација)– статистички подаци  

 Израда плана активности ради унапређења образовно – васпитног процеса 

 Учешће у организацији активности ради унапређивања образовног и васпитног процеса 

 Ажурирање садржаја на сајту школе  

 

Јануар/фебруар 

 Преглед педагошке документације  

 Праћење реализације наставног и васпитног процеса  

 Учешће у планирању термина испита, колоквијума и смотри за друго полугодиште  

 Праћење рада стручних већа, актива и тимова  

 Сарадња са родитељима, наставницима, васпитачима  

 Рад са ученицима  

 Прослава Дана Светог Саве  

 

Март 

 Педагошко – инструктивни рад са наставницима  

 Преглед педагошке документације  

 Анализа образовно- васпитног процеса и израда извештаја са предлозима за унапређење 

квалитета наставе (интерна самоевалуација) – статистички подаци  

 Учешће у организацији пријемног испита за школску 2023-24.годину  

 Учешће у организацији и реализацији колоквијума и смотри  
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 Сарадња са родитељима, наставницима, васпитачима  

 Рад са ученицима  

 

Април/ Мај  

 Учешће у организацији пријемног испита за школску 2023-24.годину  

 Сарадња са родитељима, наставницима, васпитачима  

 Рад са ученицима  

 Учешће у организацији састанака стручних већа, актива и тимова 

 Учешће у организацији пробног и завршног испита за ученике 8.разреда општеобразовне 

наставе  

 Учешће у организацији састанка наставничког већа на крају другог класификационог 

периода за ученике завршних разреда (6. и 10.разред музичке наставе) 

 Педагошко инструктивни рад  

 Анализа образовно-васпитног процеса и израда извештаја са предлозима за унапређење 

квалитета наставе (интерна самоевалуација) – статистички подаци  

 Ажурирање садржаја на сајту школе  

 

Јун  

 Учешће у организацији и реализацији годишњих испита  

 Учешће у организацији и реализацији пријемног испита  

 Сарадња са родитељима, наставницима, васпитачима  

 Рад са ученицима  

 Учешће у организацији родитељског састанка  

 Успех и владање ученика на крају другог класификационог периода  

 Анализа стручног усавршавања – планирање за школску 2023-24.годину  

 Анализа рада стручних већа, актива и тимова – годишњи извештаји  

 

Активност Време реализације 

Разматрање и решавање организационих питања на почетку школске године  

Рад на подели задужења наставника за наредну школску годину  

Израда норматива за запослене  

Израда плана рада помоћника директора  

Учешће у изради Годишњег плана рада школе  

Израда распореда васпитно- образовног рада   
Расподела ученика у васпитним групама, именовање васпитача тих група  

Именовање одељењских старешина  

Учешће у планирању стручног усавршавања наставника (учешће у организацији 

семинара) 

Август/септембар  

Саветодавни рад са наставницима и стручним службама 

Саветодавни рад са родитељима и ученицима 

Праћење и координисање  рада стручних већа, актива и тимова  

Рад са приправницима и учешће у организацији полагања пред школском 

комисијом  

Учешће у доношењу докумената школе (правилника) 

Током школске године  

Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за 

унапређење образовања и Националним просветним саветом у вези са 

унапређењем наставног плана и програма и у вези са осталим пословима у 
надлежности институција а у циљу побољшања васпитно-образовног процеса  

Сарадња са Ученичким стандардом ради решавања кадровских питања и ради 

унапређења васпитно – образовног процеса 

Током школске године  
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Праћење реализације годишњег плана рада школе – планова рада стручних већа, 

актива и тимова  

Праћење рада библиотеке, нототеке и медијатеке  

децембар 2022.године  

мај 2023.године   

Организовање припремне наставе  

Организовање испита  и именовање чланова  комисија за матурске и завршне 

испите   

Рад на организацији пријемног испита  

април/мај 2023.године  

Анализа стручно-педагошког усавршавања наставника 
Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе 

јун 2023.године  

 

Програм рада организатора практичне наставе 

 

Активност Време реализације 

Планирање и програмирање образовно- васпитног рада у практичној настави   

Учешће у изради распореда васпитно- образовног рада за наредну школску 

годину  

Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе и годишњег плана рада 

школе 

Израда плана рада организатора практичне наставе  

септембар   

Сарадња са директором и помоћником директора у обављању послова везаних 

за рад практичне наставе  
током школске године  

Учешће у организацији колоквијума, смотри, испита (матурски, завршни) током школске године 

(октобар до јуна)  

Обављање педагошко – инструктивног рада  

Праћење реализације часова практичне наставе  

током школске године 

(октобар до маја)  

Сарадња са стручним већима, активима и тимовима  током школске године 

Учешће у организацији родитељских састанака август / јун 

Припрема седница Наставничког већа на класификационим периодима (у вези 

са успехом ученика) 
Стручно усавршавање 

током школске године 

Обављање других послова по налогу директора и помоћника директора, а у 

складу са законом, подзаконским актом, општим актом и уговором о раду  
током школске године 

Анализа реализације и мере за унапређење практичне наставе 

Израда извештаја о раду организатора практичне наставе 
јун/август 2022/2023.године 

 

 

 

 

 

Програм рада Педагошког колегијума 

 

 
Програмски садржај Носиоци активности 

Време 

реализације 

 Именовање чланова Педагошког колегијума –прва 

конститутивна седница 

 Усвајање програма рада за школску 2022/2023.  годину   

 Предлог плана стручног усавршавања запослених   

 Планирање активности у Дому    

 Планирање педагошко-инструктивног рада директора, 

помоћника дирктора и стручних сарадника 

 

Чланови 

Педагошкогколегијума 

 

Септембар 

2022. године 
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Програм рада Наставничког већа 

 

Наставничко веће бавиће се педагошким проблемима, програмирањем рада, организовањем 

образовно-васпитног процеса, као и вредновањем образовно-васпитних резултата.    

Задатак Наставничког већа је да иницира и ствара програмске, организационе, кадровске, 

материјално-техничке и стручне услове за успешан образовно-васпитни рад.  

 

 
Програмски садржај Носиоци активности Време реализације 

 Менторски рад-одређивање ментора  

 Усвајање ИОП – а и анализа рада Тима за ИО    

 Рад Ученичког парламента   

 Осврт наОбележавање Дечје недеље   

 Вредновање квалитета рада и мере унапређења 

 ( Тим за обезбеђивање квалитета и развоја установе) 

 Реализација ваннаставних активности   

 Праћење рада приправника и ментора   

 Праћење и реализација остварености Годишњег плана рада   

 Припрема за  такмичења -Учешће ученика Школе на 

такмичењима   

 Полугодишњи извештаји о раду стручних већа, актива и 

тимова   

 Полугодишњи извештај о раду директора 

 

Чланови  

Педагошког колегијума 

 

Децембар 

2022. године 

 Анализа успеха, владања и реализације наставног плана и 

програма на крају првог полугодишта ( резултати 

колоквијума...)  

 Мере за унапређење образовно-васпитног рада у другом 

полугодишту   

 Анализа вођења евиденције образовно-васпитног рада 

наставника и васпитача 

 Анализа реализације планирних активности у   Дому   

 Извештај о педагошко-инструктивном раду 

 Концертна делатност 

 

Чланови Педагошког 

колегијума 

 

 

Март2023. 

године  

Анализа реализације наставног плана и програма   

Анализа ваннаставних активности   

Анализа постигнутих резултата са такмичења  

Сарадња са родитељима, ваншколским институцијама, 

локалном заједницом  

Праћење реализације Школског програма 

Извештај са пријемног испита   

Извештај ментора о раду са приправницима 

 

 

 

Чланови Педагошког 

колегијума 

 

 

 

 

Мај/јун 

2023. године  

 Анализа извештаја о раду стручних већа, актива и тимова   

 Формирање Тима за израду Извештаја о раду школе и тима 

за израду Годишњег плана рада школе    

 Предлог мера за побољшање образовно-васпитног рада   

 

Чланови Педагошког колегијума 

 

Август 

2023. године  
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 Усвајање записника са претходне седнице 

Упознавање чланова већа са календаром за 

школску 2022/23. годину 

Ангажовање наставника по предметима и проценат 

ангажовања за школску 2022/23.годину 

Подела старешинстава на музичкој и 

општеобразовној настави за школску 

2022/23.годину (верификација) 

Упознавање чланова већа са новоуписаним 

ученицима 

Извештај о раду директора школе за школску 

2021/22.годину 

Упознавање са извештајем о раду школе за 

школску 2021/22. годину 

Верификација чланова стручних актива и тимова 

Директор, помоћник директора, 

стручни сарадници 

Август/ Септембар 

2022. године 

 

 

 

 

 

Постигнуће и дисциплина ученика 

Извештај о успеху ученика на 

колоквијумима/смотрама 

Реализација наставног плана и програма 

Организација новогодишњег концерта/приредбе 

Директор 

Помоћник директора Организатор 

практичненаставе 

Председници стручних већа 

Стручни сарадници 

Стручна већа 

Одељенске старешине 

Новембар 

2022. године 

 Успех ученика на крају првог полугодишта 

Реализација наставног плана и програма 

Владање ученика (појачан васпитни рад, васпитни 

и васпитно-дисциплински поступци) 

Реализација наставних и ваннаставних активности 

Организација наставе у другом полугодишту 

(уколико има измена) 

Усвајање полугодишњих извештаја о раду 

стручних актива, већа и тимова 

Усвајање полугодишњег извештаја о раду 

директора 

Организација обележавања Дана духовности – Св. 

Саве 

Директор 

Помоћник директора 

Организатор практичне 

наставе 

Председници стручних већа 

Стручни сарадници 

Одељенске старешине 

Стручна већа 

Децембар  

2022. године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постигнуће и дисциплина ученика (појачан 

васпитни рад, васпитно-дисциплински поступци) 

Извештај о успеху ученика на 

колоквијумима/смотрама 

Реализација додатне и допунске наставе 

Реализација мајсторских курсева 

Резултати остварени на међународним и домаћим 

такмичењима 

Реализација слободних активности ученика 

Организација матурских испита 

Директор 

Помоћник директора Организатор 
практичне 

наставе 

Председници  стручних већа 

Стручни сарадници 

Стручна већа 

Одељенске старешине 

Март -Април 

2023. године 
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Верификовање оценаученика 10.разреда 

(матуранти) и 6.разреда музичке наставе 

Реализација наставног плана и програма 

Успех ученика на музичкој и општеобразовној 

настави 

Изостанци и владање ученика 

Матурски испит 
Избор ученика генерације 

2022/2023.године 

Најбољи матурски испит из главног 

предмета/инструмента 

Директор 

Помоћник директора Организатор 

практичне наставе 

Председници стручних  већа 

Стручни сарадници 

Стручна већа 

Одељенске старешине 

Мај/Јун 

2023. године 

 

 

 

 

 

Успех и дисциплина ученика на крају другог 

полугодишта 

Успех ученика на годишњим испитима 

Реализација наставног плана и програма 

Усвајање годишњих извештај о раду актива, већа, 

тимова 

Анализа учешћа ученика на такмичењима и 

разматрање постигнутих резултата 

Похвале и награде успешним ученицима 

Директор 

Помоћник директора Организатор 

практичне наставе 

Председници  стручних већа 

Стручни сарадници 

Стручна већа 

Одељенске старешине 

Јун 

2023. године 

 

 
 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА, АКТИВА И ТИМОВА 
 

У школској 2022/23. години, у складу са Законом о основама система образовања и  васпитања, 

организовани су стручни тимови и активи са циљем:   

• старања о осигурању и унапређивању квалитета  образовно-васпитног рада установе,   

• праћења остваривања програма образовања и васпитања,    

• остваривања циљева и стандарда постигнућа,    

• вредновања резултата рада наставника, васпитача и стручних сарадника,    

• праћења и утврђивања резултата рада ученика,    

• предузимања мера за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и 

васпитања,   

• решавања других стручних питања образовно-васпитног рада.    

 

 

 

 

 

Стручни актив за школско развојно планирање  

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник 

предаје/представник 

1.  Данијела Јовић Директор 

2.  Дејан Ђорђевић Представник родитеља 

3.  Ивана Ћирић  Стручни сарадник/психолог 

4.  Весна Тирменштајн  Представник наставника оон 
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5.  Катарина Павловић Представник наставника мн 

6.  Предраг Стојадиновић Представник ЈЛС 

7.  Даница Ковачевић Представник ученичког парламента  

8.  Милица Миленковић, координатор  Представник васпитача 
 

 

Стручни актив за развој школског програма  

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник 

предаје/представник 

1.  Жељко Ивовић Представник наставника мн 

2.  Горан Миљковић  Представник наставника мн 

3.  Жарко Боровина, координатор   Представник наставника оон  

4.  Даца Стевановић Представник наставника оон 

5.  Јелена Добросављевић   Представник родитеља  

6.  Марина Ђорђевић  Представник стручних сарадника-психолог 
 

 

Стручни тим за инклузивно образовање  

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник 

предаје/представник 

1.  Весна Андрејић, координатор  Представник наставника оон  

2.  Ирена М. Милошевић Представник наставника мн  

3.  Душан Здравковић Представник наставника мн  

4.  Саша Маленовић Представник васпитача  

5.  Јасна М. Стојановић Представник стручних сарадника/психолог 

 
Тим за самовредновање рада школе  

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник 

предаје/представник 

1.  Ивана Ћирић, координатор  Представник стручних сарадника/психолог 

2.  Данијела Јовић  Директор  

3.  Даница Гавриловић Представник наставника мн 

4.  Данијела Дачић Представник наставника оон 

5.  Стефана Ракић Јевтић Представник васпитача 

6.   Представник родитеља  

7.  Елена Богдановић Представник ученичког парламента  

 

 

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник 

предаје/представник 

1.  Горан Николић, координатор  Представник васпитача  

2.  Данијела Јовић  Директор  
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3.  Марина Ђорђевић  Помоћник директора у дому  

4.  Мирјана Паунковић Секретар  

5.  Милош Симић Представник наставника мн 

6.  Марија Петровић Боровина  Представник наставника оон 

7.  Данијела Јовановић Представник родитеља 

8.  Нађа Комленић Представник ученичког парламента  

9.  Даница Вукелић Представник ученичког парламента 

10.  Јасна М. Стојановић  Представник стручних сарадника/психолог 

11.  Ивана Ћирић  Представник стручних сарадника/психолог  

12.  Ђорђе Мацакања  Референт за БЗР 

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе  

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник 

предаје/представник 

1.  Данијела Јовић, координатор  Директор  

2.  Мирјана Паунковић Секретар  

3.  Марина Ђорђевић Помоћник директора у дому  

4.  Весна Антић Представник наставника оон  

5.  Милица Младеновић Представник наставника мн  

6.  Зорана Првуловић Мирчић  Организатор практичне наставе   

7.  Оливера Ђокић Представник родитеља  

8.  Марта Медан Представник ученичког парламента  

9.  Јасна М. Стојановић Представник стручних сарадника/психолог  

 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва  

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник 

предаје/представник 

1.  Татјана Петровић, координатор  Представник наставника оон 

2.  Ана Николић  Представник наставника оон  

3.  Игор Васиљевић Представник наставника мн  

4.  Јелена Василијевић Представник наставника мн 

5.  Јасна М. Стојановић Представник стручних сарадника/психолог 

6.  Сања Мијајловић Представник васпитача 

7.  Теона Јовановић Представник УП 

 

 

 

Тим за професионални развој и стручно усавршавање  

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник 

предаје/представник 

1.  Ели Крстева, координатор тима  Представник наставника мн 
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2.  Љиљана Тодоровић  Представник наставника оон 

3.  Александра Вулић Представник васпитача  

4.  Данијела Станојевић Представник наставника општеобразовне 

наставе 

5.  Сузана Савић Секретар школе  
 

 

 

Тим за маркетинг и промоцију школе  

Р.б. Име и презиме Предмет који наставник 

предаје/представник 

1.  Марија Костић, координатор  Представник наставника мн 

2.  Драгутин Младеновић Представник наставника мн 

3.  Данијела Јовић Директор  

4.  Ивана Ћирић Стручни сарадник – психолог  
 

 

Педагошки колегијум 

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

1.  Данијела Јовић Директор и координатор тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе  

2.  Марина Ђорђевић Помоћник директора у дому  

3.  Жарко Боровина Председник стручног већа за оон 

4.  Катарина Павловић Председник стручног већа за мн и координатор 

тима за маркетинг школе  

5.  Милица Миленковић Председник стручног актива за школско развојно 

планирање  

6.  Жарко Боровина  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.  Татјана Петровић  Координатор тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва  

10.  Ели Крстева  Координатор тима за професионални развој и 

стручно усавршавање 

11.  Горан Николић Координатор васпитне службе  

12.  Марија Костић Тим за маркетинг и промоцију школе  

 
 

Председници/координатори стручних већа, актива и тимова  

Р.б. Име и презиме Председник/координатор/записничар  

1.  Стручно веће за општеобразовне 

предмете  

Жарко Боровина, председник 
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2.  Стручни веће за музичке инструменталне 

и теоријске предмете  

Катарина Павловић, председник 

Душан Здравковић, заменик  

Ели Крстева, записничар  

3.  Стручни актив за школско развојно 

планирање  

Милица Миленковић, председник  

 

4.  Стручни актив за развој школског 

програма  

Жарко Боровина, председник 

5.  Тим за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања  

Горан Николић, председник 

 

6.  Стручни тим за инклузивно образовање  Весна Андрејић, координатор  

7.  Тим за самовредновање рада школе  Ивана Ћирић, координатор  

8.  Тим за обезбеђивање квалитета и развој 

установе  

Данијела Јовић, координатор  

9.  Тим за међупредметне компетенције и 

предузетништво  

Татјана Петровић, координатор 

10.  Тим за стручно усавршавање и 

професионални развој  

Ели Крстева, координатор  

11.  Тим за маркетинг школе  Марија Костић, координатор 

12.  Педагошко веће  Горан Николић, координатор  

 

 

Програм рада Стручног већа за инструменталне и теоријске музичке предмете 

 

Програмски садржај Носиоци активности Реализација 

Распоред ученика по класама, 

( прерасподела),  класе корепетитора, формирање 

камерних састава 
Формирање распореда целокупне наставе: ООН, групна 

теоретска настава, оркестри, индивидуална настава.... 
Договор рада професора и корепетитора по распореду за 

Камерну салу 
Формирани тимови: расподела дужности 

Чланови већа 

Директор 

Организатор практичне наставе 

Уметнички руководилац 

јун 

август  

Одређивање термина колоквијума и испита, на основу 
Школског календара 2022/23 
Терминпрвог колоквијума: 

новембар 

Израда годишњег плана и програма рада по класама 

индивидуалне музичке наставе 
Концерти 
Разматрањеконцертнихделатности 

- САНУ: 17. новембар и 8. децембар 

   ЗАКАЗАНИ 

- Концерти матураната 

Мајсторски курсеви – предлози, одабир 
Интернационална такмичења – предлози, одабир 

Аудиције за разне активности - договор 

Разматрање акредитованих семинара 

Чланови већа 
Директор 

Организатор практичне наставе 

Уметнички руководилац 

септембар 
октобар 

колоквијум и аудиција  / припрема 

концерт и логистика  / припрема 

САНУ 17. новембар 

Колоквијум: 10. разред децембар 

Чланови већа 

Професори са ФМУ 

Организатор практичне наставе 

Уметнички руководилац 

Новембар 

Децембар 
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Колоквијум: камерни састави: новембар 

Извештај са 1. колоквијума – оцене 

Концертне делатности - предлози 

Три недеље за планирање: семинара, радног зимовања 

или концерата 

Зимски распуст – 31.1. до 24.1. 2023.  

Чланови већа 

Директор 

Организатор практичне наставе 

Чланови већа 

Јануар 

Остала интернационална такмичења - договор 
Колоквијум други – договор 
Концерти – предлози и договор 
Галерија Коларца  

Велика сала Коларца  

Организатор практичне наставе 
Уметнички руководилац 

Фебруар 

Пријаве за Републичко такмичење 

Други колоквијум: 
Аудиције  и преслушавања за предстојеће концерте и 

такмичења 
Концерти: 
Галерија Коларца – аудиција 

Велика сала Коларца – припрема 

Семинари – договор 
Тријажа – припреме  

Чланови већа 

Професори са ФМУ 

Организатор практичне наставе 

Уметнички руководилац 

Март 

Планирање термина годишњих испита 

Републичко такмичење гудача 2023. 

Анализа успеха, оцена и напредовања ученика 
Концерти: 

- Галерија Коларца: 
Парохијски дом цркве св. Ал. Невског - договор 
Семинари – договор 
Пријемни - припреме 

Чланови већа 

Организатор практичне наставе 

Директор 

Април 

Пријем за нижу и средњу школу 
Пријемни испити за 6. разред 
Годишњи, матурски испити – термини 
Концерти: 

Концерти - договор 
Парохијски дом цркве св. Ал. Невског 
Концерти матураната 
Радна летовања, кампови – планирање 
Међународна такмичења 

Директор 

Чланови већа 

Организатор практичне наставе 

Уметнички руководилац 

 

 

Мај 

 

 

Годишњи испити, поправни испити – сумирање 

утисака 
Пријемни испити 
Прерасподела по класама 
Сређивање инветара ШМТ 
Састанци, договори 
Настава до 21.6.2023. године 

Чланови већа 

Професори са ФМУ 

Организатор практичне наставе 

Уметнички руководилац 

Јун 

 

 

Распуст  од 22.6. 2023. године 
Радно летовање – кампови 

Чланови већа 

Организатор практичне наставе 

Јул 

Распоред ученика по класама, класе корепетитора, 
формирање камерних састава 
Формирање распореда целокупне наставе: ООН, групна 

теоретска, оркестри, индивидуална настава.... 
Договор рада професора и корепетитора по распореду за 

Камерну салу. 
Одређивање термина колоквијума и испита, на основу 

Школског календара 2023/24. 
Израда годишњег плана и програма рада по класама 

индивидуалне музичке наставе 
Концерти за сезону 2023/24. 

Чланови већа 
Организатор практичне наставе 

Уметнички руководилац 

Директор 

Август 
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Програм рада Стручног већа за општеобразовне предмете 

 

Стручно веће за општеобразовне предмете чине наставници разредне наставе. 

Општеобразовно веће ће свој рад организовати кроз седнице, о којима ће се водити записник 

као део школске докуметације.   

 

Август – септембар 

1. Конституисање Већа, председник, записничар 

2. Изјашњавање о потребама за набавком наставних средстава 

3. Списак уџбеника 

4. Иницијални тестови за све предмете и разреде (осим за 1.разред) 

5. Усаглашавање распореда писмених провера знања, оперативних и глобалних планова 

6. Програм рада разредног старешине (обавезне теме КЛИМА У ОДЕЉЕЊУ,ПРОБЛЕМИ У 

УЧЕЊУ, ПРОБЛЕМИ У ПОНАШАЊУ, УПОЗНАТИ УЧЕНИКЕ САКОНВЕНЦИЈОМ О 

ПРАВИМА ДЕЦЕ, ПРАВИЛНИКОМ О ВАСПИТНОДИСЦИПЛИНСКОЈ И 

МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА,ПРАВИЛНИКОМ О ПОНАШАЊУ И 

ОБЛАЧЕЊУ, ЛИЧНА ХИГИЈЕНА, ХИГИЈЕНАПРОСТОРА...) 

7. Израда програма посета и излета (или онлајн виртуелних посета одређених места и 

догађаја) 

8. Планирани тематски дани, корелација, угледни – огледни часови 

9. Праћење адаптације новоуписаних ученика 

10. Стручно усавршавање запослених ( лични план професионалног развоја) 

11. Организовање секција 
 

Октобар – новембар 

1. Постигнуће и дисциплина ученика 

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2022/23.година 

2. Идентификовање ученика за додатну и допунску наставу 

3.Обележавање Дечје недеље, планирање активности 

4. Организација Дана школе (уколико се обележава ) 

5. Излет ученика и наставника 
 

Децембар 

1. Програм за новогодишњу приредбу, одређивање координатора 

2. Успех и дисциплина ученика 

3.Реализација наставног плана и програма за прво полугодиште 

4. Анализа рада већа у првом полугодишту 

5. Предлог програма приредбе за обележавање школске славе– Св. Сава и подела 

задужења 
 

Јануар – фебруар 

1. Анализа рада секција, додатне и допунске наставе 

2. Усаглашавање распореда писмених провера знања 

3. Обележавање школске славе– Св. Сава 
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4. Израда полумесечног извештаја о раду Стручног већа за општеобразовне предмете 
 

Март – април 

 

1. Припрема и организација тематских дана (тематски дан воде, Дана жена, планете 

Земље, књиге), израда пратећих паноа. 

2. Успех и дисциплина ученика завршног разреда 

3. Реализација наставног плана и програма 
 

Мај – јун 

1. Постигнуће и владање ученика 

2. Излет ученика и наставника- посета биоскопу или позоришту или онлајн виртуелна 

посета одређених места и догађаја 

3. Предлог ученика генерације и ученика који ће бити похваљени 

4. Констатовање стања опремљености наставним средствима, припрема за набавку 

средстава 
 

Август (присуство свих чланова већа и руководиоца) 

1. Извештај о раду већа 

2. Предлог програма већа за наредну школску годину 

3. Верификација руководиоца већа за наредну годину 

4. Усвајање програма за наредну годину 

 

Жарко Боровина, председник Стручног већа 

 
Програм рада Стручног актива за школско развојно планирање 

 

 

Активности 

 

Носиоци активности Време реализације 

Конституисање актива и израда 
програма рада тима за школску 

2022/23.годину; 

Подела задужења међу члановима тима 

( записничар...) 

Чланови стручног актива Август, септембар 

Израда акционог плана за школску 

2022/23.годину 
Чланови стручног актива Септембар 

Праћење реализације акционог плана Чланови стручног актива Током првог полугодишта 

Израда полугодишњег извештаја рада 

актива 
Координатор актива децембар 

Евалуација реализованих активности 

(акциони план) 
Чланови стручног актива фебруар - јун 

Анализа рада стручног актива, израда 

годишњег извештаја и информисање 

чланова педагошког колегијума и 

наставничког већа; предлози за 

побољшање рада актива у наредној 

школској години. 

Чланови стручног актива, 

координатор актива 
јун, август  
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Програм рада Стручног актива за развој школског програма 

 

 

Активности 

 

 

Носиоци активности 

 

Време реализације 

-Израда и усвајање Програма рада Стручног актива за 

развој школског програма за школску 2022/23. 

годину; 

-Подела задатака у оквиру Актива 

чланови актива  септембар 2022.године  

-Увид у квалитет Годишњих планова за школску 

2022/23.годину.  

-Увид у квалитет месечних планова рада за септембар  

чланови актива  септембар 2022.године 

Преглед индивидуалних, годишњих и месечних 

планова рада ради праћења реализације школског 

програма  

чланови актива  током године  

Организовање и праћење одржавања додатне наставе, 

слободних активности  
чланови актива  током године 

Сарадња са Заводом за унапређење образовања и 

васпитања и Националним просветним саветом ради 

разматрања и усвајања измена и допуна постојећег 

НПП Школе; израда обједињеног сведочанства за 

ученике Школе 

директор, помоћник 

директора 
током школске године  

Предлог мера за квалитетније спровођење образовно - 

васпитног рада  
чланови актива  мај/јун 2023.године  

Анализа рада тима и израда годишњег извештаја  чланови актива  јун/август 2023.године  

 

Програм рада Тима за самовредновање 

 

Самовредновање је поступак којим свака школа вреднује сопствени рад и прaксу,  полазећи од 

анализе шта је и како урађено.   

Из угла наставника представља стални процес спровођења, анализирања, кориговања и 

планирања сопствене наставне праксе и сопственог доприноса целокупном животу и раду 

школе.   

Из угла ученика, самовредновање омогућује ученику да објективно сагледава и развија 

способности које ће му помоћи да створи навику да планира, прати, вреднује и унапређује 

своје активности у школи.   

Руковођење и организација рада школе, као важан сегмент, намеће потребу да директор или 

чланови школске управе  провере сопствену ефикасност и ефективност ради организовања и 

обезбеђивања што квалитетнијих услова за рад ученика и запослених.  Родитељу, процес 

самовредновања омогућава лично учешће у рад и организацију школе. 

 

Активности Носиоци Време реализације 

Конституисање тима, договор о начину раду, 

одређивање записничара 

Достављање акционог плана Тиму за 

обезбеђивање квалитетеа и развој установе 

Директор,  

чланови Тима  

Септембар 2022. године  
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Припрема инструмената за самовредновање 

Подела задужења у складу са акционим планом, 

спровођење самовредновања 

чланови Тима  Октобар 2022. године  

Обрада добијених података  чланови Тима Фебруар 2023. године  

Анализа добијених података  чланови Тима Март/ Април 2023. године  

Извештавање о добијеним подацима на седници 

наставничког већа и педагошком колегијуму  

координатор 

тима  

Мај 2023. године 

Извештавање о добијеним подацима на седници 

школског одбора  

координатор  

Тима 

Август 2023.године 

Извештавање о добијеним подацима на састанку 

Тима за обезбеђивање квалитета рада установе  

координатор  

Тима 

Август 2023. године 

Евалуација рада Тима  чланови тима  Септембар 2022. године  

 

Програм рада Тима за заштиту ученика оддискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

 

Циљ Тима за заштиту ученика од ДНЗЗ јесте да, у сарадњи са свим 

учесницимаобразовноваспитног процеса, родитељима и локалном заједницом креира климу и 

школску атмосферу у којој се:  

 учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности; 

 не толерише насиље;    

 не ћути у вези са насиљем и врши превенцију сваке врсте насиља;    

 поштују права ученика;    

 развија одговорност свих за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања изанемаривања;   

Задатак Тима је да, у сарадњи са запосленима у школи, родитељима, ученицима и локалном 

заједницом обезбеди спровођење Посебног протокола и Програма заштите.  

Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је скуп 

превентивних активности које подразумевају све оне активности које школа може да 

предузме да би се насиље спречило и умањило, као и начин праћења и мера интервенције које 

подразумевају активности које се предузимају када се насиље догоди.    

У циљу превенције насиља, Тим ће у школској 2022/23. години радити на:   

I Едукацији и информисању 

1.Информисање запослених:   

a) са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,  

злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, број 46/2019. године)и 

б) са новим Програмом рада Тима Школе (облици насиља, процедура, унутрашња и 

спољашња заштитна мрежа, одговорности запослених, вођење евиденције...);  

2. Информисање родитеља:   

а) са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,   

злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, број 46/2019. године) и 

б) са новим Програмом рада Тима Школе (облици насиља, процедура, унутрашња и   

спољашња заштитна мрежа, одговорности запослених, вођење евиденције...); 

3. Едукација ученика:   

а) о асертивној комуникацији, ненасилном решавању конфликата, толеранцији и  

б) препознавању различитих облика насиља и реаговању у ситуацији када се   

насиље дешава; 

4. Израда брошура и подела ученицима, родитељима, наставницима, запосленима и 
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5. Континуирано и благовремено обавештавање родитеља ученика о раду Тима на сајту 

школе (планиране, реализоване активности).   

 

Носиоци наведених активности су чланови Тима за заштиту ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања. 

Временска динамика: током целе школске 2022/23. године. 

 

II-Подизању нивоа безбедности ученика и запослених 

 

1. Коришћењем видео надзора којим су покривени улаз у школу и дом, хол, ходници школе, 

двориште и  

2. Именовањем лица, од стране директора, који обезбеђује простор школе са домом, улаз 

лица и поштовање мера превенције и правила понашања. 

Носилац: директор и референти за безбедност и здравље на раду. 

Временска динамика: перманентно. 

 

III-Континуирано праћење свих облика насиља, анализа и праћење ефекатапредузетих мера у 

циљу смањења учесталости насилних облика понашања 

 

1. Месечно извештавање одељенских старешина/ васпитача групе о учесталости 

насилног понашања у разреду/ васпитној групи (када се наставни процес обавља у 

просторијама школе); 

2. Уколико се због епидемиолошке ситуације настава реализује онлајн (на даљину), 

редовно/једанпут недељно, а по потреби и чешће одржавање часова разредног 

старешине; по процени разредног старешине у процес рада са породицом укључити 

стручну службу, директора или друге надлежне институције; 
3. Анализа добијених података на састанцима Тима и предлози мера за смањење 

учесталости насилних облика понашања (уколико има насилног облика понашања);  
4. Праћење и евалуација ефеката предузетих мера и  
5. Планирање даљих акција на основу добијених резултата.  

 
Носилац: одељенске старешине, васпитачи групе, стручни сарадници, чланови Тима. 

Временска динамика: током школске године, на редовним и ванредним састанима Тима. 

У овој школској години чланови Тима ће иницирати, организовати и узети учешће у 

реализацији следећих превентивних активности са ученицима:    

 

Активност Носиоци активности Време реализације 

Конституисање тима, подела  

задужења, динамика рада и  израда 

Програма заштите  

ученика од насиља и Плана  

рада за школску 2022/2023.  

Директор, Тим за заштиту деце 

од ДНЗЗ 

Септембар  

2022. године 

Упознавање ученика са Кућним редом, 

Правилницима о награђивању, 

Правилником о васпитно- дисциплинским 

мерама и Посебним протоколом о заштити 

ученика од насиља 

Кроз рад у васпитним групама 

(васпитачи) 

На часовима разредног 

старешине (разредне старешине) 

Септембар 

2022. године 
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Дефинисање интерних  
поступака и процедура у  

ситуацијама сумње и појаве  

насиља са дефинисаним  

улогама и одговорношћу у  

примени истих 

 Тим за заштиту деце од ДНЗЗ 
Септембар 

    2022. године 

Упознавање родитеља са: Кућним редом 

дома, Правилником о понашању ученика, 

родитеља и других законских заступника, 
наставника, васпитача и других запослених 

у школи,  

Упознавање родитеља са Програмом рада 

Тима (у циљу сугестија, допуна), 

Посебним протоколом о заштити ученика 

од ДНЗЗ 

Стручна служба, путем мејла, 
родитељски састанци на почетку 

првог класификационог периода 

(разредне старешине, васпитачи) 

 

Септембар, октобар 
2022.године 

(наведена документа 

налазе се  на сајту 

школе) 

Израда едукативних паноа: „Недеља дечјих 

права и развијање културе понашања“ 
Разредне старешине, васпитачи 

Октобар 

2022. године 

Обележавање светског Дана толеранције Васпитачи, разредне старешине 

Новембар  

2022. године 

 

Безбедност ученика на интернету 

Милица Миленковић, 

Александра Вулић 

 

Децембар  

2022. године 

Фер –плеј турнир у стоном-тенису 

Данијела Дачић, наставник 

физичког васпитања 

Дејан Ђорђевић и Саша 

Маленовић, васпитачи 

Током школске године  

Радионице за ученике: „Асертивна 

комуникација“ 

Јасна М. Стојановић, стручни 

сарадник 

Сања Мијајловић, васпитач 

Фебруар  

2023. године 

 

Реализација васпитних тема: насиље, 

конфликти, ненасилна комуникација, 

безбедност ученика, дискриминација... 

Васпитачи  

 

Током школске године 

 

Међународни дан борбе против 

вршњачког насиља - “Дан розе мајица” 

Тим за заштиту деце од ДНЗЗ, 

васпитачи, наставници 

Фебруар  

2023.године 

Радионица са ученицима на тему  „Шта је 

све (не) култура?“ 

Ученички парламент у сарадњи 

са координатором Тима 

Март  

2023. године 

 

Обележавање међународног Дана 

сузбијања расне дискриминације 

Стефана РакићЈевтић, васпитач 

и Марина Ђорђевић, помоћник 

директора 

Март  

2023. године 

 

 

Дискусија са ученицима на тему 

толеранције 

Бранислав Јевремовић, 

наставник социологије 

Април  

2023.године 

(просторије школе) 

Психолошке радионице за  
ученике о мирном  

решавању сукоба  

 

Ивана Ћирић, стручни 

сарадник - психолог и Душанка 

Радовановић, наставник 

Мај 

2023. године 

(просторије школе) 

Евалуација рада Tима  и  

извештавање на седници Педагошког и  

Наставничког већа  

Координатор Тима 
Јануар, јун  

2023. године 

 

У области ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања ће:    
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1. На сваком састанку разматрати све препознате и пријављене случајеве насиља и на њих 

примењивати Протокол о заштити ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. Сви ученици, запослени и родитељи морају бити обавештени да сва сазнања 

о случајевима насиља могу пријавити неком од чланова Тима, одељењском старешини, 

дежурном васпитачу, директору, стручном сараднику/психологу или било којој другој 

запосленој особи која ће пријаву проследити Тиму. 

2. Одлучивати о мерама заштите у случајевима препознате и установљене појаве 

дискриминације, насиља, злостављања или занемаривања:    

а) према ученику који је трпео насиље пружањем подршке, охрабрења,  

развијањем стратегија за превазилажење стреса и по потреби укључивањем стручних служби 

ван школе у рад са учеником – Центра за социјални рад, дечјег психијатра, педијатра;    

б) према ученику који је вршио насиље саветовањем, као и упућивањем предлога за изрицање 

васпитних и васпитно- дисциплинских мера и по потреби укључивањем надлежних стручних 

служби ван школе у рад са учеником;    

 в) саветодавним радом са родитељима ученика који су на било који начин укључени у 

ситуацију у којој се насиље дешава - као родитељи жртве или родитељи ученика који врши 

насиље или као извршиоци насиља над дететом. 

У планирање и спровођење мера заштите по потреби ће бити укључен: Центар за социјални 

рад, Школска управа, Министарство просвете, МУП, дечји психијатар.   

3. Пратити ефекте предузетих мера прикупљањем података и праћењем ученика 

укључених у ситуацију у којој је било насиља. Дужина праћења зависиће од врсте, облика и 

интензитета насиља, процењеног степена ризика, процењеног степена промене постигнуте 

спровођењем мера заштите, а најмање 2 месеца. 

4. Водити ЕВИДЕНЦИЈУ и чувати документацију о свим превентивним и интервентним 

активностима, резултате анкете, извештаје и фотографије са радионица и трибина.  

 

ПРОГРАМ РАДА ТИМА 

 

Садржај рада 
Особе задужене за 

реализацију  

Време 

реализације  

Уколико епидемиолошка ситуација у земљи налаже реализаију наставе на даљину, чланови Тима ће планиране 

актиности и начин реализације прилагодити новом моделу рада. 

Позив родитељима да узму учешће у реализацији 

превентивних активности 

Усвајање годишњег програма рада Тима;    Одржавање 

конститутивне седнице, одређивање записничара; 

Постављање списка чланова Тима са бројевима телефона и 

упутством ученицима како да пријаве насиље, на истакнуто 

место у школи и дому 

Чланови тима,   

одељењске старешине, 

стручни сарадници,  

васпитачи     

 

 

 

септембар   

Праћење  учесталости насиља и ефеката 

предузетих мера. 

одељењске старешине, 

васпитачи, Тим   

континуирано, 

током школске 

године   

И        Информисање чланова Педагошког и Наставничког већа, 

Савета родитеља о раду Тима (превентивним активностима, 

појавама насилних облика понашања у школи, ефектима 

предузетих мера) 

координатор Тима, стручне 

сараднице   

 

 

јануар, јун   
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Информисање родитеља  мејлом и путем сајта школе  о 

планираним и реализованим превентивним активностима 

Тима 

координатор Тима, стручна 

служба 

септамбар, јануар, 

јун   

Сарадња са Центром за социјални рад 

Сарадња са Здравственом  службом                                                                   

Сарадња са МУП-ом 

Сарадња са Школском управом у Јагодини и 

Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

директор, Тим, 

родитељи/законски 

заступници 

континуирано,ток

ом школске 

године 

Благовремено реаговање на све облике насиља    Доследно 

примењивање процедура у ситуацијама насиља 

Израда индивидуалног плана заштите ученика 

одељењске старешине, 

васпитачи, Тим за заштиту 

ученика од насиља   

континуирано 

током школске 

године   

Планирање и реализација стручног усавршавања чланова 
Тима 

чланови Тима, педагошки 
колегијум   

 

септембар 
континуирано 

током школске 

године   

Полугодишњи и годишњи извештај о раду Тима координатор Тима и 
стручна служба   

јануар, јун   

Остале активности у складу са законским надлежностима 

Тима  које се не могу предвидети 

Тим за заштиту ученика од 

ДНЗЗ 

током школске 

године   

Координатор Тима, Горан Николић, васпитач 

 

Програм рада Стручног тима за инклузивно образовање 

 

 

Програмски садржај 

 

Носиоци активности Време реализације 

Састанак тима и 

израда програма тима и подела задужења за 

школску 2022/23.годину 

Чланови тима 
Септембар 

2022.године 

Идентификација ученика којима је потребна 

додатна подршка (број ученика којима је 

потребна додатна подршка и врста додатне 

подршке) и идентификација даровитих ученика; 

успостављање сарадње са родитељима/другим 

законским заступницима ученика којима је 

потребна додатна подршка 

Чланови тима, руководиоци 

стручних већа, наставници, 

васпитачи, стручни сарадници 

Септембар –октобар 

2022.године 

Формирање тимова за пружање додатне подршке 

ученицима 

Директор, помоћник 

директора, чланови тима, 

наставници, стручни 

сарадници 

Октобар 

2022.године 

Израда потребне документације у сарадњи са 

наставницима (педагошки профил ученика, 

планови прилагођавања, ИОП-а); праћење, 

евалуација и корекција документације; 

Реализација и евалуација 

Извештавање чланова педагошког и 

наставничког већа 

Стручни сарадници, 

наставници, чланови тима 

Октобар- децембар 

2022.године 

Рад на планирању наставе у складу са 

могућностима ученика (ученици са потешкоћама 

Директор, помоћник 

директора, чланови СТИО 

Октобар-децембар  

 



Годишњи план рада Школе за музичке таленте у Ћуприји 
школска 2022/23.година 

46 

у савладавању школског програма и даровити 

ученици) 

стручни сарадници, 

наставници 

Пружање додатне подршке ученицима и праћење 

напредовања ученика 

Наставници, васпитачи, 

разредне старешине, чланови 

СТИО 

Октобар – јун   

 

Анализа рада тима и реализације програма, 

вредновање резултата рада и извештавање 

наставничког већа и педагошког колегијума о 

раду СТИО 

Чланови СТИО 
Јун 

2023.године 

 
 

 

Програм рада Тима за обезбеђивање квалитета рада и развој установе 

 

Тим за обезбеђивање квалитета рада установе се стара о обезбеђивању и унапређивању 

квалитета образовно-васпитног рада установе; прати остваривање школског програма; стара 

се о остваривању циљева и стандарда постигнућа,  развоја компетенција; вреднује резултате 

рада наставника, васпитача и стручног сарадника; прати и утврђује резултате рада ученика.   

Улога овог Тима је значајна за развој методологије самовредновања у односу на стандарде 

квалитета рада установе; давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања 

наставника, васпитача и стручног сарадника; праћењу развоја компетенција наставника, 

васпитача и стручног сарадника у односу на захтеве квалитетног образовно-васпитног рада, 

резултате самовредновања и спољашњег вредновања; праћењу напредовања ученика у односу 

на очекиване резултате.   

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине представници запослених, родитеља, 

локалне самоуправе,  стручни сарадници, помоћник директора и директор школе.    
 

Тим има следеће надлежности :    

• прати обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада у установи;  

стара се о остваривању школског програма;    

• стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; стара се о развоју 

компетенција;    

• вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручних сарадника;  прати и утврђује 

резултате рада ученика и одраслих;    

 

Време 

реализације Активности / теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар 

2022.године 

Усвајање Плана рада  Тима – до 15.септембра 

Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег  плана 

рада школе за школску 2021/22.  

Разматрање остваривања  Школског програма  за школску 

-  2020/21  . годину 

Разматрање Годишњег плана рада школе за школску -  

2021/22 (давање сугестија ) 

Праћење реализације активности на основу Акционог 

плана отклањања недостатака, утврђених од стране 

Комисије за Екстерну евалуацију рада школе 

 

анализа, 

дискусија, 

сугестија 

 

Чланови Тима 
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 Анализа Извештаја о реализацији Школског развојног 

плана и израда новог развојног плана  

Јануар 

2023.године 

 

Анализа реализациje наставе  у току првог полугодишта  

Анализа рада Стручних већа , Тимова и Актива  Школе у 

току првог полугодишта 

Праћење реализације активности на основу Акционог 

плана Тима за школско развојно планирање 

Анализа Извештаја о раду директора у првом 

полугодишту 

 

 

анализа 

дискусија 

извештај 

 

 

Чланови Тима 

 

Јун 

2023.године 

Анализа постигнућа ученика у току  наставне 

2021/2022.године(годишњи испити, такмичења...) 

Анализа реализациje наставе 

Разматрање стручног усавршавања наставника у току 

школске године 

Давање сугестија за даља стручна усавршавања 

наставника на основу Извештаја о сталном стручном 

усавршавању 

Анализa остварених активности везаних за 

Самовредновање школе у току школске 2021/2022. 

године 

Праћење реализације активности на основу Акционог 

плана 

 

анализа 

дискусија сугестија 

Чланови Тима 

Август 

2023.године 

Давање смерница и сугестија за израду  Годишњег плана 

рада школе за школску 2022/2023.годину.  -Давање 

смерница у планирању спровођења поступка 

Самовредновања за школску 

2022/2023.годину 

Разматрање Извештаја о реализацији Школског развојног 

плана 

Анализа Записника, Извештаја и Планова стручних већа и 

актива 

Разматрање  припремљености школе за наредну школску 

годину 

анализа, 

дискусија,  сугестија 

извештај 

 

Чланови Тима 

 

Програм рада Тима за развој међупредметних компетенција 
 

ЦИЉ: Динамичније ангажовање и комбиновање знања, вештина и ставова релевантних за 

различите реалне контексте који захтевају функционалну примену. 

ЗАДАЦИ: 
 

 Развој свих појединачнихкомпетенција 

 Развој кроз наставу свихпредмета 

 Примена у различитим ситуацијама при решавању проблема изадатака 

 Развој основе за целоживотно учење 

 Развој свих општих међупредметних компетенција за крај обавезног основног образовања и 

васпитања: 

1. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНОУЧЕЊЕ 

2. ВЕШТИНАКОМУНИКАЦИЈЕ 

3. РАД СА ПОДАЦИМА ИИНФОРМАЦИЈАМА 

4. ДИГИТАЛНАКОМПЕТЕНЦИЈА 

5. РЕШАВАЊЕПРОБЛЕМА 

6. ВЕШТИНАСАРАДЊЕ 
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7. ВЕШТИНА ЗА ЖИВОТ У ДЕМОКРАТСКОМДРУШТВУ 

8. БРИГА ЗАЗДРАВЉЕ 

9. ЕКОЛОШКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

10. ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА 

11. ПРЕДУЗЕТНИЧКАКОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Време 

реализације 
Активности / теме 

Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Септембар - Конституисање тима – изборпредседника, 
записничара 

- Израда Годишњег плана радаТима 

- Израда Акционог плана рада и поделазадужења 

анализа, дискусија, сугестија  
Чланови Тима 

 

    Октобар 

 

Новембар 

Децембар 

Израда анкете за ученике и наставнике 

Дистрибуција анкета  

- Подстицање наставника да креирају иреализују 

часове који подстичу развој међупредметних –''

 Израда полугодишњег извештаја 

компетенција 

Анализа прегледаних планова, 
Дискусија Анализа 

записника са састанака 
стручних већа и НВ 

 

 
Чланови Тима 

Јануар 

Фебруар 

Март 

- Праћење реализације часова који подстичуразвој 

међупредметнихкомпетенција 

Аналаза анкета 

Праћење рада који подстиче 
развој међупредметних 
компетенција 

Чланови Тима 

Април 

Мај 

- Анализа месечних планованаставника 

(међупредметне компетенције) 

Анализа прегледаних 
планова 

Чланови Тима 

Јун Израда Годишњег извештаја о радутима 
Анализа и преглед 

документације, дискусија 
 

Чланови Тима 

* Начини праћења реализације програма рада Тимa за развој међупредметних компетенција су: 

извештаји, записници, разговор, непосредан увид и инспекцијски преглед 
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Програм рада тимa за професионални развој и стручно усавршавање 

 

Програм спроводи Тим за професионални развој и стручно усавршавање. Програмом су предвиђене 

активности дате у табели испод:  

 

Тема / активности Време 

Одговорна 

особа за 

активност 

Носиоци 

активности 

Очекивани исходи 

активности 

Начин 

праћења 

реализације 

Припрема плана 

професионалног 

развоја и стручног 

усавршавања на нивоу 
школе  

Септембар Директор Координатор, 

чланови 

тима 

Реализација према 

плану, мотивисање 

колега за 

професионални 
развој  

Eвиденција о 

стручном 

усавршавању 

запослених 
(сертификати, 

потврде) 

Праћење реализације 

процеса стручног 

усавршавања и 

професионалног 

развоја  

Полугодишње Директор, 

координатор 

Координатор, 

чланови 

тима 

Реализација личног 

плана стручног 

усавршавања 

запослених,   

примена знања са 

семинара  

Извештаји тима 

на 

полугодишњем 

нивоу 

Сарадња са органима 

школе и другим 

субјектима у школи и 
ван школе у циљу 

испуњења задатака  

Током године Координатор, 

 Директор 

Координатор, 

чланови 

тима, 
запослени, 

спољни 

сарадници 

Реалиазција плана 

рада тима  

 Извештаји 

 Школски одбор 

 Педагошки 
колегијум 

Сакупљање и 

разматрање 

информација о 

могућностима 

професионалног 

развоја (информације о 

семинарима и другим 

активностима 
професионалног 

развоја)  

Током године Директор 

Секретар 

Координатор 

Чланови 

тима 

Практична 

реализација и 

употреба датих 

информација;  

 

Извештаји и 

презентације о 

личном СУ 

запослених 

 

размена 

искустава  

Менторство наставнику 

приправнику (пружање 

информација о 

полагању 

приправничког испита 

и испита за лиценцу) 

По заснивању 

радног 

односа 

Директор 

Секретар 

Стручна 

служба 

Ментор 

чланови 

тима 

Стручна 

служба 

Увођење 

приправника у посао 

и стицање лиценце 

Посете часовима, 

предавања за 

приправнике 

Учешће стручног 

већа у подршци 

приправнику 

Документација 

Извештаји, 

припреме за 

активност или 

час 

Анализа 

посећених 

часова 

Педагошко 
инструктивни 

рад 
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Програм рада Тима за маркетинг и промоцију школе 

 

Програмски садржај Носиоци активности Реализација 

Сређивање сајта, енглеска верзија - превод   
Израда годишњег плана и програма рада тима- 

расподеладужности 
Разматрање нових идеја промовисања - припрема 
Јавна набавка промо материјала  
Концертне делатности – припрема за медијске најаве 
Извештаји са протеклих радних кампова 

Друштвене мреже - објаве 

Чланови тима 

Споредни сарадници 

 

август  

Сређивање сајта са аудио – визуелним  записима 
Разматрањеконцертнихделатности – медијске најаве 

мајсторски курсеви – ФМУ- припрема 

мајсторски курсеви – остали - припрема 

Пројекти Коларац / променадни концерт – Пројекти СОКОЈ 

- подела дужности – укључивање спољних сарадника 

Друштвене мреже - објаве 

Чланови тима 

Споредни сарадници 
септембар  

Ажурирање сајта 

Мајсторски курсеви: ФМУ 

Концертне делатности САНУ 17.новембар. 

Пројекти – писање и конкурисање: СОКОЈ / Коларац – 

промендани термин /Министарство културе: 

2 пројекта: Раванелијус и такмичење  

Друштвене мреже - објаве 

Чланови тима 

Споредни сарадници 

Октобар 

новембар 

Концертне делатности – медијске најаве 
САНУ: 8. децембар - матуранти 

КОЛАРАЦ:  

Презентација пројеката – такмичења 

Републичко такмичење 

ФБ концерти матураната / најаве и матурски испити, први 

део 

мајсторске радионице 

Чланови тима 

Споредни сарадници 

Новембар 

децембар 

Предстојеће такмичарске и концертне делатности -

Медијске најаве  
Концерти:  
Галерија Коларца –  договор  

Велика сала Коларца – припрема, договор 

Мајсторске радионице 

 Објаве 

Чланови тима 

Споредни сарадници 

Јануар 

Фебруар 

Аудиције и преслушавања за предстојеће концерте и 

такмичења 
Концерти: 
Галерија Коларца – аудиција 

Велика сала Коларца- договор 

Мајсторске радионице – договор 

припреме за Раванелијус 

Објаве 

Чланови тима 

Споредни сарадници 

Фебруар 

Март 

Републичко такмичење гудача 2023. 
Концерти: 
- Галерија Коларца:  

Парохијски дом цркве св. Ал. Невског 

Објаве 

Такмичење:Ј.Коцијан-Чешка 

Таленти Европе - Словачка 

Чланови тима 

Споредни сарадници 

Април 

Мај 
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Пријемни испит - Медијске најаве 
Концерти: 

- Солистички наступи САНУ – предлози 

- Концерт најбољих представника Школе  

- Парохијски дом цркве св. Ал. Невског 
Такмичење:  
Концерти матураната 
Радна летовања, кампови – планирање 
Објаве 

 

Чланови тима 

Споредни сарадници 

 

 

Мај 

 

 

Сумирање утисака рада тима  Чланови тима 
Споредни сарадници 

Јун 

Распуст/ Радно летовање – кампови Чланови тима 

Споредни сарадници 
Јул 

Сређивање сајта   

Израда годишњег плана и програма рада тима- 

расподеладужности за 2023/24 

Јавна набавка промо материјала 2023/24 

Концертне делатности – припрема за наредну школску 

годину  

Друштвене мреже - објаве 

Чланови тима 

Споредни сарадници 
Август 

 

Програм рада Ученичког парламента 

 

Активности Временска динамика 

Конституисање Ученичког парламента; избор председника, заменика 

председника, записничара; избор представника два пунолетна ученика за 

Школски одбор; избор представника за учешће у раду актива и тимова у 

школској 2022/23.години 

Упознавање са надлежностима Ученичког парламента 

Разматрање и усвајање програма рада УП за текућу школску годину 

Договор око организације рада и одржавања ученичког клуба 

Текућа питања ( исхрана, смештај, организација дневних активности) 

 

 

 

Септембар  2022. године 

Учешће у организовању Дечије недеље (маскенбал, вече караока) 

Предлог слободних активности ученика 

16. октобар-„Дан хране“ 

Текућа питања ( исхрана, смештај, организација дневних активности) 

 

Октобар 2022.године 

16. новембар-„Међународни дан толеранције“ 

Хуманитарни концерт 1 

Текућа питања ( исхрана, смештај, организација дневних активности) 

 

Новембар 2022. године 

Новогодишња представа 

  Уређивање просторија Дома у знаку зимске чаролије 

Текућа питања ( исхрана, смештај, организација дневних активности) 

 

Децембар 2022.године 

27. јануар– „Свети Сава“ Јануар 2023.године 

Тешкоће са којима се сусрећу ученици и предлози како их решити 

Предлог слободних активности ученика 

14. Фебруар-„Дан љубави“ 

Међународни дан борбе против вршњачког насиља-Дан розе мајица 

Текућа питања ( исхрана, смештај, организација дневних активности) 

 

 

Фебруар 2023.године 

8.март-„Дан жена“ 

Текућа питања ( исхрана, смештај, организација дневних активности) 
Март 2023. године 
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Хуманитарни концерт 2 

Учешће у организацији дипломске журке 

5. јун- Светски дан заштите животне средине 

Анализа рада Ученичког парламента 

Мај /Јун 2023.године 

 

Чланови УП 

6. разред- Лена Зорић, Искра Тодоровић, Даница Вукелић; 

7. разред- Даница Ковачевић, Ивана Шеровић, Ања Мишковић; 

8. разред- Теона Јовановић, Нађа Комленић, Наталија Урошевић; 

9.разред- Дарија Срејић, Миодраг Вукајловић, Елена Богдановић; 

10. разред- Ања Петковић, Марта Медан, Мина Станковић. 

 

Председник парламента: Дарија Срејић 

Заменик председника: Марта Медан 

Записничар: Мина Станковић 

Чланови за учешће у раду Школског одбора: Мина Станковић, Дарија Срејић 

Чланови из реда запослених који ће учествовати у раду парламента: Сања Мијајловић 

 

Стручни актив за школско развојно планирање: Даница Ковачевић 

Тим за самовредновање: Елена Богдановић 

Тим за заштиту ученика од ДНЗЗ: Нађа Комленић, Даница Вукелић 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Марта Медан 

Тим за развој међупредметних компетенција: Теона Јовановић 

 

Сања Мијајловић, васпитач 
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Програм рада стручног сарадника/психолога 

 

Планирање и програмирање васпитно-образовног рада 

Садржај рада / Активности Начин реализације Време реализације 

1.Координатор Тима за  израду 

Извештаја о раду школе 

Израда концепта Годишњег извештаја о раду 

школе/сарадња са наставницима, координатором 
васпитне службе, председницима стручних већа и 

координаторима актива и тимова ради  
прикупљањапотребног материјала, израда 

појединих делова; техничка припрема Извештаја 

Август 

 

2.Координатор Тима за израду 

Годишњег плана рада школе 

Израда Годишњег плана рада школе/консултације 

са наставницима, координатором васпитне службе, 

секретаром, помоћником директора ради 

прикупљања података, израда делова плана, 

техничка припрема 

Септембар 

 

3.Учествовање у раду стручних 

актива, већа и тимова 

Сарадња са председницима стручних актива и 

координатора тимова у изради предлога програма 

рада актива и тимова,  учешће у раду актива и 

тимова; координатор стручног актива за развој 

школског програма, актива за школско развојно 

планирање, тима за самовредновање и вредновање 

рада школе 

Током школске године 

4.Израда годишњег програма рада 

и месечних планова рада 

психолога 

На основу потреба школе, а у складу са законском 

регулативом 
Током школске године 

5.Педагошко-инструктивни рад 

стручног сарадника/психолога 

Планирање посета часовима, израда плана, 

благовремено обавештавање наставника и 

директора о посетама, припрема извештаја након 

педагошко-инструктивног рада 

Новембар,март 

6.Припремање плана стручног 

усавршавања  стручног 

сарадника-психолога 

Утврђивање приоритетних компетенција на основу 

упитника о стручним компетенцијама, планирање 

похађања акредитованих семинара и стручних 

скупова, планирање стручног усавршавања унутар 

установе, израда портфолија 

Септембар 

7.Учествовање у организацији 

редовне наставе, додатног рада 

и слободних активности 

Учешће у изради распореда часова, консултације са 

наставницима, васпитачима, израда упитника за 

ученике, обрада података, припремање важеће 

законске регулативе, припремање психолошке и 

педагошке литературе и примера добре праксе 

Током школске године 

9.Учешће у организацији живота и 

рада у дому ученика 

Сарадња са помоћником директора и 

координатором васпитне службе при изради 

распореда рада васпитача, распореда ученика у 

собама 

Током школске године 
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Праћење и вредновање васпитно-образовног рада 

Садржај рада / Активности   Начин реализације   Време реализације   

1.Учествовање у континуираном 

праћењу и подстицању 

напредовања ученика у развоју 

и учењу 

 

Праћење и вредновање остварености општих и 

посебних стандарда постигнућа, анализа 

прикупљених података на основу анализе постигнућа, 

информисање наставника, васпитача, родитеља и 

ученика о резултатима анализе, осмишљавање 

препорука за унапређивање постигнућа 

Током школске 

године 

2.Учествовање у  истраживањима 

која се спроводе у оквиру 

самовредновања рада школе и 

израда извештаја о 

самовредновању школе 

Координација задатака у процесу самовредновања 

школе, учествовање у припреми упитника, 
прикупљању података и анализи истих, учествовање у 

изради извештаја о самовредновању школе 

Током школске 

године 

3.Израда електронских картона 

ученика 

Редовно ажурирање базе података о ученицима кроз 

сарадњу са наставницима, васпитачима и родитељима 

и саветодавни рад са ученицима 

Током школске 

године 

 

 

 

Рад са наставницима 

Садржај рада / Активности Начин реализације Време реализације 

1.Саветодавни рад са наставницима у циљу 

индивидуализације васпитно-образовног 

рада, односно наставе на основу уочених 

потреба, интересовања и способности 

деце, односно психолошке процене 

индивидуалних карактеристика ученика 

(способности, мотивације, особина 

личности) и остварености образовних 

постигнућа у школи 

Одабир начина посматрања и праћења 

напретка ученика у процесу савладавању 

наставног плана и програма, односно у 

учењу и развоју, као и адаптацији на нове 

услове живота и рада; праћење 

емоционалног и социјалног развоја 

Током школске године 

 

2.Саветодавни рад ка унапређењу процеса 

праћења образовног и развојног 

напредовања ученика 

Одабир начина праћења напретка ученика, 

вођење евиденције, предлог мера и 

имплементација истих 

Током школске године 

 

3.Пружање подршке јачању наставничких 

компетенција у областима: комуникација 

и сарадња, конструктивно решавање 

сукоба, подршка развоју личности 

ученика 

Организовање семинара са циљем 

побољшања наставничких компетенција, 

инструктивни рад са наставницима 

Током школске године 

 

Педагошко – инструктивни рад 

Посета часовима општеобразовне и 

музичке наставе, саветодавни рад са 

наставницима и давање информација о 

посећеном часу; предлагање мера за 

побољшање праћеног сегмента образовно-

васпитног процеса, преглед педагошке 

документације (дневник, планови, 

педагошка свеска, припрема за час, 

примена протокола за праћење часа према 

Новембар, март 
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дефинисаним стандардима квалитета); 

упознавање чланова Педагошког 

колегијума и наставничког већа са 

садржајем извештаја након обављених 

посета часовима 

5.Пружање подршке наставницима у раду са 

ученицима и родитељима или 

старатељима 

Упознавање наставника са породичним 

условима и динамиком односа, 

посебно за новоуписане ученике 

Током школске године 

 

6.Пружање подршке наставницима у раду са 

ученицима код којих је утврђен 

психолошки узорок слабијег успеха или 

неуспеха у достизању захтева 

образовних стандарда, као и појава 

маладаптивних облика понашања и 

предлагање мера за њихово 

превазилажење 

Предлагање поступака за праћење 

напретка ученика,  идентификовање и 

упознавање наставника са индивидуалним 

карактеристикама ученика, подстицање 

сарадње на релацији наставник-родитељ;  

координисање и тимска израда 

педагошког профила ученика;  

Током школске године 

 

7.    Пружање подршке наставницима, 

менторима и приправницима  

саветодавни рад у процесу увођења 

приправника у посао и лиценцирања  

Током школске године 

 

 

Рад са васпитачима 

Садржај рада / Активности  Начин реализације  Време реализације  

Пружање подршке васпитачима у  

раду са ученицима који показују 
потешкоће у прихватању правила 

понашања у школи и адаптацији 
нанове услове живота и рада 

Информисање васпитача о профилу ученика, 

породичним и другим значајним условима 

који су узичу на понашање ученика, 

предлагање поступака који за циљ имају 

олакшавање процеса адаптације на нове 

услове живота и рада, редовне консултације са 

васпитачима 

Током школске године 

 

Пружање подршке васпитачима 

приликом решавања конфликата 

међу вршњацима 

Упознавање васпитача са породичним 

условима и динамиком односа, посебно за 

новоуписане ученике. 

Током школске године 

 

Учествовање у раду тимова за 

појачан васпитни рад са 

ученицима 

Учешће у организацији рада тимова за 

појачани васпитни рад, саветодавни рад са 

ученицима који су у васпитно-дисциплинском 

процесу, вођење потребне 

документације,  редовна коресподенција са 

члановима тима за појачан васпитнини рад, 

сарадња са наставничким већем 

Током школске године 

 

Пружање подршке васпитачима у 

раду са ученицима и родитељима 

или старатељима 

Упознавање наставника са породичним 

условима и динамиком односа, посебно за 

новоуписане ученике. 

Јачање васпитних компетенција у областима 

комуникације и сарадње, конструктивног 

решавања сукоба и проблема, пружања 

подршке развоју личности ученика, 

подучавања, организовања средине; 

упознавање са психолошким принципима 

групне динамике, социјалне интеракције, 

учења и мотивације. 

Током школске године 
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Пружање подршке васпитачиама у 

вођењу васпитне групе 

Учешће у испитивању социометријских 

структура васпитних 

група, идентификовање поремећаја у 

интерпесоналним односима, предлог мера за 

превазилажење истих 

Током школске године 

 

Континуирано праћење ученика 

(емоционланог, когнитивног и 

социјалног развоја) 

Учешће у редовном ажуруирању базе 

података психолога и васпитача (досијеи 

ученика) 

Током школске године 

 

 

Сарадња са родитељима/ другим законским заступником ученика 

Садржај рада /активности Начин реализације Време реализације 

Сарадња са родитељима / другим 

законским заступником ученика 

у циљу прикупљања података 

значајних за упознавање и 

праћење   

Разговор са родитељима/другим 

законским заступником на пријемном 

испиту 

Током школске године 

 

Подршка и помоћ родитељима 

/старатељима ученика који имају 

тешкоће у учењу и школском 

постигнућу; информисање и 

укључивање родитеља/старатеља  

у   васпитну проблематику 

њиховог детета 

Саветодавни рад  
Током школске године 

 

Сарадња у процесу појачаног 

васпитног рада 
Тимски рад на позитивним променама у 

понашању ученика 

Током школске године 

 

 

Рад са ученицима 

Садржај рада /активности Начин реализације Време реализације 

Учешће у организацији пријемног 

испита 

Припрема неопходне докумантације за пријем 

нових ученика, психолошко тестирање  

кандидата, израда извештаја 

Мај/јун  

Август/септембар 

 

Учешће у праћењу новоуписаних 

ученика, пружање подршке 

ученицима у процесу адаптације 

Одабир начина праћења, вођење евиденције, 

саветодавни рад са ученицима и 

наставницима, васпитачима и родитељима 

Септембар – децембар 

и надаље, по потреби 

Праћење развоја ученика 

(когнитивног, емоционалног и 

социјалног) 

Прикупљање анамнестичких података, допуна 

досијеа ученика, евидентирање успеха 

ученика на крају првог и другог 

класификационог периода; осмишљавање и 

праћење индивидуализованог приступа у раду 

са ученицима 

Током школске године 

 

 

Примена психолошких тестова и 

процедура ради прикупљања 

података потребних за непосредан 

рада са ученицима 

Тестирање општих и посебних способности, 

особина личности, стилова учења, мотивације, 

вредносних оријентација и ставова, израда 

извештаја. 

од октобра 
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Саветодавно – инструктивни рад са 

ученицима  који имају тешкоће у 

савладавању наставног програма, 

имају тешкоћа у емоционалном и 

социјалном развоју 

Психолошко тестирање и процена, одабир 

начина праћења напредовања, индивидуални 

разговори са ученицима 

од октобра 

 

Идентификовање ученика са 

изузетним способностима 

(талентовани и даровити) и пружање 

подршке њиховом даљем развоју 

Осмишљавање и праћење 

индивидуализованог приступа у раду са 

ученицима 

од октобра 

Рад са ученицима на унапређењу 

кључних компетенција, ставова и 

вредности потребних за живот у 

модерном друштву 

Припрема и реализација радионица на тему 

ненасилне комуникације, конструктивног 

решавања проблема, толеранције, здравих 

стилова живота, управљања стресом, 

превазилажење треме, вештине доношења 

одлука 

од октобра 

 

Пружање подршке ученичком 

активизму и учествовању у 

школском животу 

Учешће у раду ученичког 

парламента,едукација чланова парламента, 

чување документације 

од октобра 

 

Пружање подршке ученику или 

групи у акцедентним кризама 

Идентификовање кризних ситуација, сарадња 

са разредним старешинама  и васпитачима, 
ангажовање других институција уколико се за 

то појави потреба 

Током школске године 

 

 
 

Сарадња са директором 

Садржај рада /активности Начин реализације Време реализације 

Сарадња са директором по 

питању приговора и жалби 

ученика, родитеља односно 

другог законског заступника на 

оцену из предмета и владања 

Рад у комисији коју чине директор, 

одељенски старешина и  стручни 

сарадник 

Током школске године 

 

Учествовање у раду комисије  за 

проверу савладаности програма 

за увођење приправника у посао 

наставника, васпитача и стручног 

сарадника. 

Упознавање са извештајем ментора; 

присуствовање: угледном часу, 

радионици, одбрани рада; дискусикја са 

члановима комисије; писање извештаја 

комисије. 

Током школске године 

 

Сарадња у вези са другим 

пословима по налогу директора 

Свакодневна тимска сарадња и размена 

информација у циљу боље организације 

и реализације образовно-васпитног и 

васпитно-образвоног рада. 

Током школске године 

 

 
 

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне самоуправе 

Садржај рада /активности Начин реализације Време реализације 

1.Сарадња са Школском управом у 

Јагодини 

Размена неопходних информација и 

документације 

Током школске године 
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2.С Сарадња са психолозима и педагозима 

који раде у другим школама и 

установама, организацијама на нивоу 

локалне самоуправе (дом здравља, 

болница, центар за социјални рад…) 

Размена неопходних информација и 

документације, организовање 

заједничких активности  

Током школске године 

 

Сарадња са 

Полицијском управом у Ћуприји 

Рад на организацији предавања за 

ученике у школи; укључивање 

институције по  потреби (треже 

повреде ученика, повреде забране…) 

Током школске године 

 

4. Сарадња са Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја 

Размена неопходних информација и 

документације 

Током школске године 

 

 

 

БИБЛИОТЕКА/ НОТОТЕКА ( радно време) 
 

Уторак  13:45-20:45 Марија Костић 

Среда  13:45-20:45 Марија Костић 

Четвртак 13:45-20:45 Марија Костић /Ана Николић 

Петак  13:45 –18:45 Ана Николић 

Субота 09:00 –15:00 Ана Николић 

 

Програм рада стручног сарадника/библиотекара  

 

Редни 

број  
Активност  Носилац активности  Време реализација  

1.  Упознавање ученика са распоредом  рада 

библиотеке са нототеком  и правилником рада.  

Библиотекар  Септембар 2022.године  

2.  Свакодневно издавање књига  корисницима и 

упознавање ученика  са књижним фондом 

библиотеке и нототеке.  

Библиотекар са  

групом ученика  

 

Током школске године  

3.  Вођење евиденције узимања и враћања књига са 

бележењем датума и потписом(иницијалима) 

корисника.  

Библиотекар са групом 

ученика  

Током школске године  

4.  Обележавање Матићевих дана Библиотекар са групом 

најстаријих ученика  

9-13.9.2022. 

5.  Дечја недеља у библиотеци- постери на тему 

јесени 

група најстаријих 

ученика  

Крајем септембра 2022. 

године 

6.  Радионица Читамо омиљену причу 

(Читање одломака из омољених књига и 

разговор о прочитаном) 

Библиотекар иученици 

школе  

Током школске 2022/23. 

године   

7.  Креативне радионице (израда честитки и 

постера на тему Нове године, Дана љубави, 

Осмог марта) 

Библиотекар   Током школске 2022/23. 

године  

8. Организовање тематских изложби,тематских 

дана и књижевних сусрета 

Библиотекар са групом 

ученика 

Током школске 2022/23. 

године 

9. Истицање најчитанијих књига, али и похвала на 

крају године ученика  који су прочитали 

највећи број књига.  

Библиотекар са групом 

ученика  

Јун 2023.године  
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Програм рада стручног сарадника/нототекара 

 

1. Планирање развоја школске нототеке и медијатеке и набавка грађе потребне за реализацију 

наставе и образовно-васпитног рада. 

2. Помоћ у одабиру литературе и друге грађе за различите образовно-васпитне активности 

(теоријска и практична настава, допунска и додатна настава, ваннаставне активности ученика). 

3. Рад на информационој, медијској и информатичкој писмености корисника, развијање 

критичког става према различитим информацијама и изворима сазнања, осамостаљивање 

ученика за коришћње различитих извора информација. 

4. Сарадња са наставницима у процесу упознавања ученика са музичком литературом. 

5. Информисање корисника нототеке и медијатеке о новим музичким издањима, стручним 

часописима и другој грађи. 

6. Креирање тематских садржаја (изложбе, предавања, дискусије) о значајним музичким 

публикацијама, ауторима, музичким јубилејима, музичким установама и 

организацијама, актуелним музичким и другим културним дешавањима. 

7. Пружање помоћи ученицима у учењу ваннаставног градива и оспособљавање ученика за 

самосталан рад на музичком тексту. 

8. Информисање ученика о могућностима за онлајн учење и усавршавање. 

9. Учење кроз слушање музике (активно слушање музике уз праћење партитуре, 

упознавање музичких епоха и дискусија о преслушаним делима). 

10. Сарадња са другим институцијама ради набавке књижне и некњижне грађе. 

11. Учешће у припреми прилога и изради школског гласила и интернет презентације школе. 

12. Вођење документације о раду школске нототеке и медијатеке и школског нототекара, 

анализа и вредновање рада школске нототеке у току школске године. 

13. Учешће нототекара на стручним конференцијама и представљање вредних колекција 

нототеке. 

14. У случају преласка на онлајн режим рада због епидемиолошке ситуације: упућивање ученика 

на онлајн базе података и музичких садржаја; помоћ ученицима у раду са теоријским музичким 

предметима. 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ СВИХ ОБЛИКА НАСТАВЕ 

 
Настава у школи се изводи индивидуално (у кабинетима за музичку наставу) и групно, по 

разредима (у учионицама). По групама настава се изводи за: све обавезне и изборне 

општеобразовне наставне предмете и обавезне стручне наставне предмете.  

Индивидуална настава се изводи за главни предмет-инструмент и упоредни клавир.   

Настава се изводи на српском језику.   
 

Образовно-васпитна делатност Школе остварује се кроз:    

 

• редовну наставу (обавезни стручни наставни предмети, обавезни општеобразовни наставни 

предмети) 

• обавезне ваннаставне активности (вежбање инструмента, камерне музике  и клавира, израда 

домаћих задатака и учење, секције) 

• додатну и допунску наставу    

• изборну наставу (грађанско васпитање/верска настава)   
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• факултативну наставу (корективна гимнастика, упоредни клавир)  

• слободне активности (организоване трибине, дебате, радионице, квизови, …)  

• интерне и јавне часове, колоквијуме, смотре, аудиције   

• такмичарску, културну и јавну делатност (концерти, спортске активности, књижевне вечери, 

приредбе)  

 

Настава се организује за образовни профил- музички извођач – класична музика 
 

У оквиру образовног профила- музички извођач / класична музика, главни предмет је 

инструмент, у оквиру кога се изучавају следећи инструменти: виолина, виола, виолончело, 

контрабас.   

Час индивидуалне  и групне наставе траје 45 минута, изузев часова индивидуалне наставе 

главног предмета за ученике припремног програма, првог, другог и трећег разреда, који траје 

30 минута.   

Интерни/јавни часови : Овај облик образовно-васпитног рада је комплементиран део уз 

редовну наставу. Сваки ученик школе има обавезу да најмање једанпут годишње у току 

школске године наступи на интерном часу.   

Преслушавања/аудиције: Овај облик образовно-васпитног рада организује се ради 

перманентног увида у степен савладаности програмских задатака и ради лакшег праћења 

напредовања ученика. Преслушавање/аудиција се организује по потреби, ради увида у 

напредовање ученика који се припремају за јавне наступе и такмичења, концерте, гостовања, 

као и ради утврђивања који ће ученици представљати школу у оквиру планиране концертне 

делатности.   
 

Припремање за васпитно - образовни рад и методичка документација 

наставника 

 

Наставни процес је сложен и креативан процес па је неопходно систематски и плански 

приступити њиховој примени, реализацији и евалуацији.  О свему ономе што жели да 

предузме, наставник мора благовремено да промишља, разрађује методе, технике, 

инструменте и средства како би остварио постављене циљеве и стандарде постигнућа. 

Наставник  је дужан да приступи планирању тј. изради одређеног плана, поштујући школски 

програм који садржи попис свих наставних садржаја наставног предмета у целини; наставници 

израђују глобалне (на годишњем нивоу)  и оперативне (на месечном нивоу) планове рада .   

Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део Годишњег плана рада школе 

према важећем Правилнику о стандардима квалитета  

рада. Овај план представља основу за планирање корелације међу предметима.    

 

Глобално / годишње планирање 

Врши се пре почетка школске године и обухвата:    

1. Планирање наставе:    

– распоређивање наставних тема/области/модула;    

– број предвиђених часова по теми;    

– број часова обраде, утврђивања и провере.    

2. Планирање додатне, допунске, припремне наставе, секција и осталих облика образовно-

васпитног рада подразумева навођење укупног годишњег броја, без навођења броја часова по 

теми.    
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Глобални план наставник предаје стручном сараднику школе до почетка школске године, а 

оперативни у складу са динамиком реализације.   

 

Глобални планови наставника на музичкој и општеобразовној настави налазе се у 

документацији стручне службе Школе. 

 

Оперативно планирање 

Обухвата дидактичко-методску разраду наставних тема на наставне јединице, а ради се за 

месец, тему, област или модул. Наставник бира начин оперативног планирања у складу са 

специфичностима предмета.   За глобалне и оперативне планове не постоје прописани 

обрасци.    

 

Оперативни план рада је веома важан вид педагошке припреме и усмерава наставника на 

промишљен избор наставних тема и јединица и њихово   

распоређивање у складу са циљевима предмета, карактеристика ученика и услова рада. 

Оперативни план рада може да садржи следеће рубрике:    

 

1. називе наставних јединица и њихов распоред у оквиру тема;    

2. исходи   

3. тип часа;    

4. облици, методе, иновације, корелације;    

5. напомену (место реализације уколико одступа од уобичајеног, евалуација и друге 

специфичности конкретног часа по потреби).    

 

При распоређивању наставних јединица у оперативним плановима важно је водити рачуна о 

корелацији са осталим предметима и активностима датим  

у Годишњем плану рада.  

 

 
 

ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈА 

 

Програм рада секције српског језика и књижевности 

 

Секција ће окупљати ученике који су завршили општеобразовну наставу; састанак једном 

недељно. 

Циљеви рада секције: Развијање способности лепог изражавања, неговање правилног 

изговора, разумевања говора, ширења опште културе. Продубљивање вештине аргументоване 

комуникације и критичког мишљења. Примена дебате у решавању проблема. Оспособљавање 

за даље образовање и самообразовање. Развијање вештина: логичког  мишљења, тимског рада, 

креативности и  вештина презентације и јавног наступа 

Задаци  рада секције: Развијање хуманости и толеранције. Развијање схватања о прихватању 

различитих ставова људи. Продубљивање вештина аргументоване комуникације и критичког 

мишљења. Неговање правилног изговора, разумевање говора, ширење опште културе. 

Исходи рада секције: Ученици развијају способност критичке и аргументоване комуникације. 

Ученици су оспособљени да се вербално боре за своје ставове. Ученици развијају свест о 

потреби сталног, целоживотног  учења и неговања својих различитих стечених компетенција. 

Ученици су оспособљени да самостално продубљују и шире различита знања и вештине. 
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Оперативни циљеви секције: 

- Развијање интерпретативног читања 

- Разумевање и вредновање књижевних дела 

- Слободно изражавање утисака, осећања и мисли 

- Разумевање уметничког света 

- Полемисање или вођење дебате у стилу „За и против“ 

- Карактерисање књижевних врста 

- Разумеју психолошке и етичке утицаје из књижевних дела 

- Откривају експресију уметничког и свакодневног говора 

- Уочавају стилску употребу граматичких категорија у писању 

- Савладају текст по избору / глума 

Септембар 

1. Упознавање са динамиком и тематиком рада 

2. Упознавање са начином рада 

3. Формирање група 

4. Подела задужења 

Октобар 

КЊИЖЕВНОСТ И СВАКОДНЕВИЦА/ теме за дебату/ дискусију/ књижевни клуб 

1. Уображеност – начин живота и предрасуде 

2. Опрост – компарација библија/литература/живот 

3. Љубав – животни избор/ литература/позориште/живот 

4. Младост – тумачење несхваћених дела 

Новембар 
 

ДРАМАТИЗАЦИЈА КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА 

1. Читање по улогама и изношење става 

2. За и против – прича или ликови 

3. Проблемска ситуација – сцена или секвенца 

4. Критички осврт на друштво 

5. Глума у тексту по избору 

 

Децембар 
 

ЧИТАЊЕ КЊИГА 

1. Како бирати литературу за себе, како се информисати 

2. Како се снаћи са „тешким књигама“, како полемисати, питати и тражити одговоре 

3. Како тумачити и износити свој став о прочитаном делу 

Јануар 

Е ЧАСОПИС ШКОЛЕ 

1. Формирање редакције, подела задужења, структура часописа 

2. Вежбање говорне и писане културе у праћењу догађаја и дешавања у школи 

3. Израда постера и плаката за хол школе/ презентовање радова 

Фебруар 

ПП ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ИЛИ ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

1. Романсиране биографије писаца или композитора или извођача 

2. Либрето у позоришту / истраживање и тумачење 

3. Екранизована омиљена књига 

Март 
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МЕЂУНАРОДНИ ДАНИ – тумачење, обележавање и истраживање 

1. Дан жена 

2. Дан писмености 

3. Светски дан књиге 

4. Дан образовања 

5. Дан планете земље 

 

Април 

ПОЕТСКЕ РАДИОНИЦЕ 

1. Уобичајени проблеми и недоумице у тумачењу поезије 

2. Писање на задате теме 

3. Наративно / традиционално или слободно у поезији 

Мај 

1.Реализација пројекта или пројектног задатка 

Јун 

ИЗРАДА CV / БИОГРАФИЈА / ПРОМОТИВНИХ ПИСАМА 

1.Вежбање на примерима 

Секција ће функционисати у складу са интересовањем ученика и датим околностима, тако да 

је овај план само оквир  у коме ћемо се током школске године слободно кретати у складу са 

интересовањем ученика. 

Секцију ће водити наставник српског језика и књижевности, Весна Антић са ученицима који 

су завршили општеобразовну наставу. 

 

Весна Антић, наставник српског језика и књижевности 

 

 

 

Програм рада спортске секције 

 

Сарадници у реализацији плана: ученици заинтересовани за спортске активности, наставник 

физичког и здравственог васпитања,професори разредне наставе 

 

Делокруг рада: Часови физичког и здравственог васпитања, као и слободних активнсти, 

излети, посете спортских манифестација 

 Циљеви рада:  Интегрални развој, задовољство ученика. Развијање моторичких вештина, 

социјализација, укључивање у спорт. 

 

 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИ

ЈЕ 

НОСИОЦИ 

ПОСЛА 

ЦИЉНА 

ГРУПА 

(са киме се 

ради) 

Очекивани 

ефекти и 

предлог 

критеријума 

успешности за 

план 

Особа или тим 

који врши 

евалуацију 

плана 
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Договор о раду на 

нивоу актива, 

Разговор и 

упознавање 

ученика са радом 

секције и 

евентуалне  

промене 

Септембар Професори 

разредне наставе 

и професор 

физичког 

васпитања 

  Допринос 

интегралном 

развоју 

личности 

ученика, 

систематским 

и разноврсним 

моторичким 

активностима. 

Развој 

моторичких 

способности, 

стицање, 

усавршавање и 

примена 

моторичких 

навика . 

Такође, треба 

истаћи задатак 

укључивања 

ученика у 

спорт и 

омасовљење 

броја ученика  

а да то не 

изискује 

никаква 

материјална 

средства,  

Процену 

успешности 

врше сви 

чланови 

секције, 

ученици кaо и 

родитељи 

ученика кроз 

анкете. Турнир у стоном 

тенису  и турнир у 

кошарци. 

Игре са лоптом за 

ученике нижих 

разреда 

Септембар и 

октобар. 

Турнир 

ученика 5 6 7 8 

9. и 10  разреда 

би се 

одржавао 

током „Дечије 

недеље“ 

Заинтересовани 

ученици и 

професори 

разредне наставе 

у сарадњи са 

професором 

физичког 

васпитања и 

корективне 

гимнастике 

Ученици од 5. 

до 10. 

разреда.Током 

„дечије 

недеље“ 

укључују се у 

активности и 

ученици нижих 

разреда. 

Турнир у стоном 

тенису  

Током првог 

полугодишта 

Заинтересовани 

и талентовани 

ученици,  

Ученици од 5. 

до 10  разреда 

Припрема школске 

екипе у одбојци 

(дечаци и 

девојчице) за 

предстојећа 

такмичења 

Током првог 

полугодишта 

Заинтересовани 

и талентовани 

ученици  

Ученици од 5. 

до 10. разреда 

ПрипремаНовогоди

шње 

приредбе,,,Бечки 

валцер, 

Тачка са траком 

Вежба са обручем 

Током првог 

полугодишта 

Заинтересовани 

и талентовани 

ученици  

Ученици од 5. 

до 10. разреда 

Одбојка, смена 

против смене 

Децембар, 

такмичење 

поводомобеле

жавања „Дана 

школе“ 

Заинтересовани 

и талентовани 

ученици и 

Ученице и 

ученици од 5. 

до 10.. разреда 

Турнир у баскету  Током другог 

полугодишта 

Заинтересовани 

ученици  

Ученици 5 до 

10. разреда 

Клизање на леду Тoком зиме Заинтересовани 

ученици 

 

Припрема школске 

екипе у кошарци и 

атлетици (дечаци и 

девојчице)  

Током другог 

полугодишта 

Заинтересовани 

и талентовани  

ученици 

Ученици 

старијих 

разреда 

 

 

 

Програм рада секције енглеског језика 
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Обухвата ученике деветог и десетог разреда музичке наставе, а састаје се два пута седмично.  

У оквиру секције ученици ће: 

1. гледати филмове и читати или слушати адаптиране књиге на енглеском, а касније о њима 

разговарати. 

 2.Организоваћемо  језичке игре.  

3.Ученици ће се бавити уређењем кабинета за енглески језик израђујући различите тематске 

паное.  

4.Ученици ће користити ББЦ аплаикацију за учење енглеског језика.  

 5. Организоваћемо дебате о различитим темама и тако вежвати компетенцију за 

комуникацију. 

 

Татјана Петровић, наставник енглеског језика 

 

 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИКОЈИ СЕ СПРОВОДЕ У ШКОЛИ 
 

Програм развијања здравих стилова живота 

 

У току школске 2022/23.године кроз: обавезне, изборне и факултативне предмете, кроз 

ваннаставне и слободне активности , кроз васпитни рад ( индивидуално/групно) и  на часовима 

одељенског старешине са ученицима ће се радити на развијању здравих стилова живота.   
 

Обавезни предмети:  

1. Физичко и здравствено васпитање – Данијела Дачић 

2. Биологија- Марија Петровић, Душанка Радовановић   

3. Психологија- Радмила Радић  
 

Изборни предмети:  

1. Грађанско васпитање- Весна Андрејић, Љиљана Тодоровић   

2. Верска настава- Зоран Мишковић   
 

Факултативни предмет:  

1.Корективна гимнастика-  Данијела Дачић 
 

Слободне активности:  

1. Крос- Данијела Дачић 

2. Дан изазова- Данијела Дачић 
 

У оквиру рада са разредним старешином као и васпитног рада са ученицима, са ученицима ће 

се обрађивати следеће теме  једанпут недељно у предвиђеном термину –ЧОС).    

Динамика реализације ових тема ( по месецима) налази се у делу Годишњег плана рада школе 

за школску 2022/23. годину „ Програм рада разредног старешине“ и у делу који се односи на 

годишњи план рада дома Школе. 

Ево само неких од тема које разредне старешине на ЧОС-у обрађују у сарадњи са ученицима  

( детаљније у Програму рада разредног старешине на музичкој и општеобразовној 

настави): 

1. Пубертет и предпубертет и све његове муке које га прате 
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2. Здравствена култура у време Ковид вируса 

3. Наркоманија и други облици зависности 

4. Брига о менталном здрављу 

5. Значај правилне исхране за успешан раст и развој; 

6. Значај правилне исхране за успешан раст и развој 

7. Значај спортских активности за правилан психофизички развој 

8. Одржавање личне хигијене и простора 

9. Дрога, алкохол, пушење 

10. Штетност пушења  

11. Здраве животне навике 

12. Здрави стилови живота – правилна исхрана и физичка активност. 

13. Превенција пушења 

14. Брига о здрављу- развијање личне одговорности о хигијени тела 

15. Пушење и алкохол су штетни по здравље 
 

У оквиру васпитног рада са ученицима ће се обрађивати следеће теме ( динамика и начин  

реализације налази се у евиденцији васпитног рада васпитача). 

 

1. Важност здраве исхране,  пирамида исхране   

2. Развијање позитивне слике о себи, самопоуздања и самопоштовања   

3. Здрави стилови живота, значај физичке активности на развој личности и менталог 

здравља    

4. Пубертет, развој сексуалности, како прихватити себе и промене које су се десиле   

5. Болести зависности,како их избећи, како препознати и помоћи    

6. ( алкохолизам)   

7. Болести зависности,како их избећи, како препознати и  помоћи     

8. (наркоманија)   

9. Толеранција и поштовање других, ненасилна комуникација   

10. Конфликти, унутрашњи и спољашњи, стрес и начини превазилажења   

11. Негативан утицај медија на доживљај сопствене личности и изгледа   

12. Организовање спортских активности и такмичења   

13. Прва заљубљивања и љубави, сексуални односи, ризичан секс   

14. Значај усвајања правих животних вредности   

15. Неговање и развијање односа са другима, пријатељство, сараднички односи, односи 

међу половима,  генерацијама.   

 

 

 

Програм активности којима се развијају способности за решавање проблема, 

комуникације и тимски рад, самоиницијатива и предузетнички дух 

 

Р.б. Циљ  Активност  Носилац активности  
Време 

реализације  
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1.  

Развијање способности 

за препознавање и 

решавање проблема  

У оквиру ЧОС-а ( радионице са 

ученицима); 

Кроз индивидуални и групни 

рад васпитача и стручних 

сарадника 

Одељенске старешине,  

васпитачи 

Септембар  

2022.године    

2.  

Развијање вештине за 

тимски рад, асертивну 

комуникацију, 

толеранцију, поделу 

дужности и 

одговорности    

Обележавање  

Међународног дана за 

толеранцију (Јован 

Милинковић) 

Кроз реализацију програма 

Тима за заштиту ученика од 

ДНЗЗ 

Кроз реализацију програма 

Ученичког парламента 

Чланови Ученичког 

парламента,  васпитачи, 

одељенске разредне 

старешине    

Октобар 

2022.године   

Децембар,   

2022.године    

 

 

3.  

Подстицање 

самоиницијативе 

ученика   

Акција уређења школског 

дворишта; Учешће у 

хуманитарним  

акцијама   

 

Предметни наставници, 

васпитачи, разредне 

старешине 

Кроз реализацију програма 

Тима за развој 

међупредметних 

компетеницција и 

предузетништво 

Април,   

2023.године    

 

 

 

4.  

Развијање 

предузетничког и 

хуманитарног духа 

ученика   

Организовање активности на 

нивоу Ученичког парламента,  

„Дани изазова“,    

 

Чланови Ученичког 

парламента, васпитачи,  

наставници, разредне 

старешине   

Октобар,  

2022. године   

Мај,  

2023.године    

 

 

Програм школског спорта 

 

Узимајући у обзир специфичности ове школе, школа током године , у планираној временској 

динамици, организује  спорстка догађања у циљу промоције спорта, здравих стилова живљења 

и превенције могућих деформитета кичменог стуба, што није редак случај код деце која 

свирају гудачке инструменте.   

 

За ученике школе није упутно бављење одређеним спортским активностима ( кошарка, 

одбојка, рукомет и сл.), због могућег повређивања, тако да  предложени програм школског 

спорта обухвата следеће спортске садржаје:   

 

С Е П Т Е М Б А Р   

Излет ( рекреација у природи)   

Атлетика – припрема ученика за крос РТС-а (према планираном плану и програму и уз пратњу 

наставника физичког васпитања). 

О К Т О Б А Р  Такмичење  у стоном тенису    

У оквиру „ Дечије недеље“ , један дан је одвојен за спорстке садржаје – школски турнир у кошарци 

и стоном теносу – ученици и запослени Посета вртићу - ритмичка и плесна тачка    
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Н О В Е М Б А Р   

„Спортска недеља“    

1. Мали фудбал   

2. Стони тенис – општинско такмичење    

3. Пливање – општинско такмичење    
 Носиоци активности: наставник физичког васпитања, васпитачи, учитељице   

ДЕЦЕМБАР   

Новогодишња приредба    

Ј А Н У А Р   

Зимовање-организује се у време зимског распуста, траје најмање седам дана и има здравствено-

рекреативни карактер: игре на снегу, санкање,  излети...носилац активности: наставник физичког 
васпитања   
Приредба – Свети Сава   

Ф Е Б Р У А Р   

„Дан љубави“ – плес и ритмичка тачка ученика (носилац активности: наставник физичког и 

здравственог васпитања)   

М А Р Т   

Школски турнир у стоном-тенису- организација Ученичког парламента школе и наставника 

физичког и здравственог васпитања Шах – општинско такмичење    

А П Р И Л   

„Дан изазова“ – у складу са годишњим планом рада Школе; организују се активности које 

укључују ученике других школа и запослене,  а уз пратњу наставника физичког васпитања( мали-

фудбал, стони-тенис- плес, ...)   

Атлетика – општинско такмичење    

М А Ј   

Мале олимпијске игре (1-4.разред)  Мали фудбал- турнир са ученицима других школа / домова; 

шетње у граду и природи 

 

Пливање- школа у складу са финасијским могућностима, организује  одвођење ученика на 

затворени базен у Параћину.  

 

Програм сарадње са породицом 

 

Сарадња са родитељима/законским заступницима  наших ученика одвија на неколико нивоа и 

то кроз:   

А- Активно учешће у планирању и реализацији образовно/васпитног и васпитно/образовног 

рада:   

1. учешће родитеља у раду Стручних актива и тимова ( састанци се одвијају у складу са планом 

рада одређеног актива и тима који су саставни део Годишњег плана рада Школе за музичке 

таленте).   

2. учешће у раду Савета родитеља,   

3. учешће у раду Школског одбора,   

4. учешће  у формираним Тимовима за појачан васпитни рад са учеником    

5. давање мишљења у оквиру самовредновања рада школе. 

 

Б- Благовремено информисање о раду и напредовању свог детета/ ученика:    
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1. свакодневне ( телефонске или  личне ) контакте родитеља са наставницима, васпитачима, 

стручним сарадницима, управом школе.   

2. редовно (у новембру и априлу месецу)  родитељи добијају описно оцењивање и бројчане оцене 

за своје дете из свих предмета на општеобразовној и музичкој настави , као и мишљење 

васпитача и директора за предвиђени период; на крају првог полугодишта  и на крају године 

родитељи добијају књижице / сведочанства.   

 

Програм безбедности ученика 
 

У сарадњи школе, родитеља и локалне самоуправе спроводе се активности усмерене на развој 

свести за спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду.  Именована је овлашћена, 

сертификована фирма за вођење послова у вези са одржавањем безбедности и здравља на раду 

– „МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ“ из Ниша.    

У циљу заштите безбедности и здравља свих актера у школи,  школа је донела више 

правилника и аката, обезбедила потребна средства, спроводи мере и организује обуке у циљу 

остваривања највиших могућих стандарда заштите.   

 

Правилници и акти на којима се заснива заштита безбедности и здравља на раду : 

1. Правилник о безбедности и здрављу на раду   

2. Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини ; Правилник о заштити од пожара   

 

 

Средства којима школа располаже у циљу одржавања безбедности и здравља на раду   

1. Ормарић за прву помоћ и заштиту- трпезарија, соба за васпитаче   

2. Сервисирани противпожарни апарати   

3. Анти-паник лампе у ходнику школе   

4. Хидранти   

5. Противпожарна централа   

6. Електронско обезбеђење школе  (аларм)   

 

Мере које се редовно спроводе ради обезбеђивања услова за заштиту безбедности и здравља на раду   

1. Сервисирање противпожарних апарата на 6 месеци   

2. Сервисирање система за грејање и одржавање котлова када се заврши грејна сезона   

 

Такође, важно је рећи и то да:   

1. Васпитна служба ( васпитачи у дому) ради 24 сата:   

2. Школа има  референта за ППЗ и обезбеђење чија је улога да спроведе и контролише 

исправност свих наведених средстава којима школа располаже у циљу одржавања безбедности 

и здравља на раду. Рад референата је организован у две смене тако да је школа обезбеђена у 

дневном термину од 700 до 2200часова,а по потреби и преко ноћи 

( приправност референата). 

3. Школа има видео надзор у објекту и дворишту школе 



Годишњи план рада Школе за музичке таленте у Ћуприји 
школска 2022/23.година 

70 
 

 

Програм заштите животне средине 

 

Циљ овог васпитног задатка је да ученицима, у складу са њиховим сазнајним способностима, 

друштвеним захтевима и научно-технолошким достигнућима, обезбеђује стицање знања о 

друштвеним, природним, привредним и техничким појавама, токовима и активностима које  

преображавају, обогаћују или угрожавају животну средину и опасностима које прете 

човечанству. На тај начин треба да се развија свест о складном односу човека и средине и свест 

о значају очувања и заштите природне и животне средине.   

 

ЗАДАЦИ:   

 развијање позитивног односа према природи и природним изворима полазећи од тога да је 

човек део природе и да мењајући природу мења и себе, оплемењујући или угрожавајући и 

природу и себе;   

 да ученици схвате да је природа и насељена средина јединствена и недељива средина 

живљења човека као природног и друштвеног бића;   

 да стекну знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским, 

производно-техничким и естетским вредностима и обележјима природе и насељене 

средине;   

 да упознају еколошке процесе и законитости који се одигравају у животној средини;  

 да упознају градитељске, техничке и технолошке радње и процесе и њихове вредности, али 

и могуће последице у угрожавању средине;  

 да буду оспособљени као будући активни учесници у процесу преображаја средине,   

 да могу да примене потребна знања, понашања и искуства у очувању природе, управљању 

природним изворима и производним поступцима у изградњи насеља и уређењу простора;   

 да ученици схвате и оцене вредности природе и насеља за укупни живот човека, штетност 

свих облика експлоатације природе и нужност превладавања противречности које 

експлоатација рађа;   

 да упознају мере и технике очувања животне средине. 

 програм заштите животне средине обухвата активности које су усмерене на јачање и развој 

свести о значају здраве животне средине, одрживом развоју и очувању и унапређивању 

природних ресурса.  

 

 

Р.БР. 
ТЕМА/ 

АКТИВНОСТ 
ВРЕМЕ 

ОДГОВОРНА ОСОБА 

ЗА АКТИВНОСТ 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 
ИСХОДИ 

НАЧИН 

ПРАЋЕЊА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Израда плана  
активности   

септембар Наставници 

биологије и стручни 

сарадници/психолози 

 Стручни 

сарадници-

психолози 

Развијање 

одговорног 

понашања према 

средини код  
ученика  

Ученици 

 се 

одговорније 

понашају  
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2. Дан очувања  
озонског 

омотача 

16.септембар  Наставници 

биологије, 

географије 

 Ученици од 5. 

до 9. разреда  
Ученици 

разумеју значај 

очувања 

озонског 

омотача  

Презентације/ 

радови ученика  

3. Акција 

прикупљања 

чепова  

континуирано  Наставници 

биологије, психолози  
 Ученици, сви 

запослени у 

школи  

Ученици 

схватају значај 

рециклаже;  

ученици су 

солидарни, 

oдговорни, 

дисциплиновани  

Реализација 

акције“ Чеп за  

џеп“  

4. Узгајање 

биљака у холу 

школе  и у 

дворишту  

Континуирано  Наставници 

биологије  
 Ученици, 

помоћно 

особље  

Одговоран однос 

према биљкама,   

стицање нових   
вештина и  
хобија, 

развијање 

радних навика  

Биљке у  холу 

школе  

5. Дан хране, 

правилна и 

неправилна  

исхрана, 16.  

октобар  

октобар  Наставници 

биологије физичког 

васпитања  

и  Ученици, 

наставници  
Ученици 

разумеју значај 

правилне  

исхране и 

очување здравља  

Изложба радова / 

паноа ученика; 

презентације  

6. Новогодишња 

декорација од 

рециклирајућег 

материјала  

 

 
децембар  

Наставници биологије, 

ликовне  
културе, васпитачи  

Ученици  
Од 1. до 5. 

разреда 

 

Схвате значај 

рециклаже, 

одрживог 

развоја.  
Одговорнији  
однос према 

будућим 

генерацијама.  

Изложба 

ученичких 

радова  

7. Дан вода-  
22.март  

март  Наставници биологије, 

хемије, географије, 

информатике  

Ученици  

од 5-10. разреда 
Схвате значај 

очувања и 

заштите вода  

Изложба радова 

ученика/ 

презентације  

8. Дан планете 

Земље- 

22.април  

април  Наставници биологије, 

географије  
Ученици   

5. разреда  
Подизање 

еколошке 

свесности 

очување 

околине   

Радионица за 

ученике  
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9. Светски дан 

заштите 

животне 

средине- 5.јун  

јун  Наставници биологије 

и географије  
Ученици  

Разликују 

примере 

позитивног 

негативног 

деловања 

човека 

животну 

средину. 

Развијају 

позитиван  
однос  према 

природи.  

 Панои/ ученички  
радови о  
националним 

парковима наше 

земље  

 

Програм здравствене заштите ученика и превенција зависности од 

наркоманије и психоактивних супстанци 

 

Активност  Носиоци активности  
Време 

реализације  

Правилна исхрана 

- Исхрана (подела, особине, масти, беланчевине, угљени 

хидрати, минерали, вода…) 

- Болести неправилне исхране 

- Поремећаји исхране (анорексија, булимија, гојазност) 

- Васпитавање за правилну исхрану 

наставници биологије, наставник 

хемије, наставник физичког 

васпитања, васпитачи, предавачи  

Завода за јавно дравље у Ћуприји 

Т
о
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м
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Буди здрав! 

- Значај рекреације и спорта     

- Последице недостатка рекреације (гојазност, проблеми 

са кичмом…) 

- Замор, потреба за одмором, активан одмор   

- Избор активности, спорта 

- Правилна постурација тела    

наставник физичког и здравственог 

васпитања, наставници биологије, 

васпитачи 

Болести зависности 

- Карактеристике никотина и алкохола   

- Основни појмови о дрогама    

- Хив инфекција   

- Ризично понашање и превенција    

разредне старешине, васпитачи, 

предавачи  Завода за јавно здравље 

у Ћуприји 

Брига о телу 

- Стицање хигијенских навика (хигијена руку, уста и 

зуба, хигијена одевања, хигијена становања…)  

наставници разредне наставе, 

разредне старешине, васпитачи, 

наставник физичког васпитања   

Ментално здравље 

- Стрес и методе релаксације   

- Суочавање са развојним страховима и анксиозношћу   

- Трема и превазилажење   

- Доношење одлука    

- Ефикасно управљање временом 

стручни сарадници-психолози, 

васпитачи, разредне старешине, 

предавачи 
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Програм припеме ученика за полагање пријемног испита 

 

Припрема ученика за полагање пријемног испита на факултетима из области солфеђа и 

теоријских предмета одвија сеу склопу наставе ових предмета у IX и X разреду музичке 

наставе као и кроз допунску наставу и индивидуалне консултације са ученицима.   

 

Разлог овоме је тај што се наставни програми ових разреда у потпуности поклапају  са 

захтевима на пријемном испиту на свим факултетима у Републици Србији.    

 

Међутим, како сваке године одређени број наших ученика одлази на пријемни испит у 

иностранство неопходно је да се припреме прилагоде захтевима пријемног испита на овим 

факултетима. Ови ученици се на време (одмах по исказаној жељи за одлазак на студије у другу 

државу) обавештавају да у што скорије време прибаве и предоче списак захтева на датом 

факултету.    

 

Ако у програму полагања пријемног испита постоје одређена одступања од захтева који су 

предвиђени планом и програмом, за ове ученике се организује индивидуална настава 

(углавном у виду индивидуалних консултација) на којој се обрађују ови специфични захтеви. 

Динамика ових припрема је, углавном, условљена временом у коме ученик предочи списак 

захтева на факултетима у иностранству.   

Наставници који ће држати наставу у оквиру припреме ученика за наставак школовања су: 

Горан Миљковић, Ирена М. Милошевић и предметни наставници који држе главни 

предмет/инструмент. 

 

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД 

 

У школској2022/23. године активностима из области педагошко-инструктивног  саветодавног 

рада, бавиће се:   

 

1. Директор и помоћник директора- директор ће пратити рад свих наставника и стручних 

сарадника, реализацију наставе, реализацију планираног наставног програма рада и програма 

наставе и учења, начин и динамику вредновања знања ученика, регуларност наставног процеса 

и организованих испита, законитост и квалитет вођења школске документације и евиденције.    

Директор ће анализирати  педагошку документацију и евиденције образовно-   васпитног и 

васпитно-образовног рада; опсервираће часове обавезне, изборне, допунске и додатне наставе 

наставника у школи;    

2. Стручни сарадник, психолог- кроз сарадњу са наставницима и ученицима, опсервацију часова, 

на основу увида у школску документацију и евиденцију, стручни сарадник, психолог ће се 

бавити:   

• Подстицањем и евалуацијом угледних часова;   

• Праћењем и подстицањем стручног усавршавања наставника;   

• Праћењем и подстицањем сарадње између различитих предмета у оквиру једне или више 

различитих области;   
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• Евалуирањем поштовања права ученика;   

• Пружањем помоћи у решавању текућих проблема васпитно-образовне праксе;    

• Подстицањем осетљивости наставника на развојне карактеристике деце и развојно засновано 

поступање у педагошкој пракси;   

• Подстицањем педагошких поступака наставника у складу са индивидуалним 

каракртеристикама ученика који постижу слабији успех или су посебно надарени;   

• Предлагањем поступака и интервенција код ученика код којих су уочене тешкоће у учењу или 

проблеми у понашању;   

• Развијањем и подстицањем индивидуализованог и инклузивног приступа образовању и 

васпитању.   

3. Организатор практичне наставе- обављаће педагошко – инструктивни рад и пратиће 

реализацију часова практичне наставе 

4. Тим за самовредновање и Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе- Тим за 

самовредновање ће пратити и евалуирати, као и предлагати мере за унапређење вреднованих 

подручја рада. Тим ће подстицати: унапређење квалитета ученичких постигнућа, пружање 

подршке ученицима, али ће се бавити и унапређењем квалитета наставе и етоса у школи. Тим 

за обезбеђивање квалитета и развоја школе пратиће реализацију школског програма и 

Годишњег плана рада школе и интервенисати у случајевима застоја.   

5. Стручна већа - у  оквиру стручних већа размењиваће се искуства, знања и вештине стечене 

на стручном усавршавању чланова стручних већа како би применљивост била што виша. Ова 

улога стручних већа доприноси и развијању мотивисаности за стручно усавршавање. 

 

 

 

 

 

 

 
        Председник Школског одбора                    Директор   

 

___________________________________     _____________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи план рада Школе за музичке таленте у Ћуприји 
школска 2022/23.година 

75 
 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОМА 
 

 

Уводни део 
 

Дом - интернат Школе за музичке таленте у Ћуприји у садашњој згради почео је са радом 1989. 

године и од оснивања ради у саставу школе, а његова превасходна функција је да створи услове 

за смештај, исхрану и васпитање музички даровитих ученика, узраста од 7 до 19 година. 

Дом се простире на површини од 2353 м2 и располаже смештајним капацитетом од 96 места. 

Простор је подељен на три спрата, од чега су први и други спрат резервисани за ученике и 

васпитаче -  32 трокреветне собе за смештај ученика, соба за васпитаче и соба за координатора 

васпитне службе и стручног сарадника, две учионице од којих једна служи за учење, а друга 

за игру и  радионице за групни рад ученика са васпитачима. На трећем спрату су гарсоњере за 

госте и професоре који су ангажовани за извођење музичке наставе, као и за смештај учесника 

у организованим зимским и летњим школама и мајсторским радионицама (9 двокреветних 

соба са купатилом, климом, тв-ом и прикључком за интернет).  У приземљу дома налази се 

трпезарија са кухињом, док су у подруму дома смештене магацинске просторије, вешерница, 

котларница, радионица за домаре. Клуб ученика – простор за релаксацију и опуштање ученика 

се такође налази у подруму интерната.  

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. 

 

УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ 

 

Материјални услови ( простор, опрема) 

 

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 је 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;  

 - на другом спрату је такође 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 икупатилом/тоалетом; 
 - у поткровљу су смештени: кухиња, апартман и 8 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 и Клуб ученика. 

Дом располаже спортским тереном за кошарку и мали фудбал, као и забавним парком за 

млађе ученике.
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Структура и распоред обавеза васпитача 

Р.Б. Име и презиме 

 

ПУУ 

 

ВР ДЖ СР СВ СУ РСО СЗУ ПУ ВД 

МНТ 

КВС 

 

ПР Укупно 

1. Николић Горан (КВС) 3 10 10 1 5 1 1 1 1 1 1 5 40 

2. Ђорђевић Дејан 4 10 10 1 5 1 1 1 1 1  5 40 

3. Вулић Александра 4 10 10 1 5 1 1 1 1 1  5 40 

4. Маленовић Саша 4 10 10 1 5 1 1 1 1 1  5 40 

5. Мијајловић Сања 3  10 1 3 0,5 1 0,5 0,5 0,5   20 

6. Миленковић Милица 3  10 1 3 0,5 1 0,5 0,5 0,5   20 

7. Ракић – Јевтић Стефана 3  10 1 3 0,5 1 0,5 0,5 0,5   20 

9. Белошевић Јелена 3  10 1 3 0,5 1 0,5 0,5 0,5   20 

 

ЛЕГЕНДА: 

 

ПУУ –  помоћ у учењу и раду 
ВР – васпитни рад са ученицима (индивидуални и групни) 

ДЖ – дежурство  

СР – сарадња са родитељима 

СВ – програмирање и реализовање активности ученика у слободном времену 

СУ – стручно усавршавање 

РСО – раду у стручним органима  
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Ангажовање запослених у дому 

 

Р.б. Има и презиме Посао који обавља 
% ангажовања и 

врста уговора 

1.  Данијела Јовић Директор неодређено 

2.  Марина Ђорђевић Помоћник директора 50%, неодређено 

3.  Мирјана Паунковић Секретар 50%,  неодређено 

4.  Александра Миловановић 

Петковић 

Шеф рачуноводства 50%, неодређено 

5.  Ивана Ћирић Стручни сарадник-психолог 100%, неодређено 

6.  Горан Николић Координатор васпитне службе 100%, неодређено 

7.  Александра Вулић (замена за 

Горана Николића) 

Васпитач 100%,  одређено 

8.  Дејан Ђорђевић Васпитач 100%,  неодређено 

9.  Саша Маленовић Васпитач 100 %,  неодређено 

10.  Милица Миленковић Васпитач 50%, одређено 

11.  Стефана Ракић Јевтић Васпитач 50%, неодређено  

12.  Јелена Белошевић Васпитач 50%  неодређено 

13.  Сања Мијајловић Васпитач 50%, одређено 

14.  Татјана Миљанић Економ 100%  неодређено 

15.  Радица Алексић  Референт сарадник за финансије 50%, неодређено 

16.  Бобан Терзић Референт ППЗ и обезбеђења  100%, неодређено  

17.  Ђорђе Мацакања Референт обезбеђења 100%, неодређено  

18.  Драгица Јовић Технички секретар   100%, неодређено 

19.  Драган Костандиновић Домар-мајстор одржавања 100%,  неодређено 

20.  Мирко Трајковић Домар-мајстор одржавања-ложач 100%,  неодређено 

21.  Мијодраг Зафировић Домар-мајстор одржавања-ложач 100%, неодређено 

22.  Љиљана Миленковић Кувар 100%, неодређено 

23.  Зорица Марјановић Кувар 100%, неодређено 

24.  Јелена Илић Сервирка 100%, неодређено 

25.  Јулија Милосављевић Сервирка 100%, неодређено 

26.  Весна Ђорђевић Сервирка 100% , неодређено 

27.  Бисерка Костић Спремачица 100%, неодређено 

28.  Снежана Милошевић Спремачица 100%, одређено 

29.  Данијела Радосављевић 

Замена – Дијана Нешић 

Спремачица 100%, неодређено 

Табела 1.Списак  радника Дома 
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Планирање и програмирање рада 

 

Основна делатност Дома је васпитно-образовни рад. Он се реализује у васпитнимгрупама, 

слободним и непосредним активностима са ученицима Дома. У реализацији програма 

васпитног рада реализују се планиране теме различитим методама, техникама и облицима рада 

у складуса датим околностима и дефинисаним исходима.  

 

Теме васпитног рада реализују се кроз 4 програмске области, које имају исту вредност и њихов 

однос је педагошки узајаман. Свако програмско подручје садржи циљеве, исходе, садржаје и 

врсте активности.  

 

У  школској 2022/23. години васпитни рад у Дому обављаће  четири васпитача са100% радног 

времена и пет васпитача са непуним радним временом. Васпитачи поред васпитно- образовног 

рада обављају и ноћна дежурства. Ученици су распоређени у пет васпитних група.  Садржаји 

васпитног рада у односу на програмска подручја су прилагођени узрасту ученика, уважавајући 

програмске, педагошке и дидактичко-методичке особености васпитно-образовног рада. 

Доминантни облици рада у Дому су индивидуални рад, рад у паровима, рад у малим групама 

и рад са васпитном групом као целином. 

 

Социјално-заштитна делатност 

 

Припреме за  почетак  нове  школске  године започеле су физичко-техничким  радовима и 

чишћењем  просторија дома, комплетном дератизацијом, дезинфекцијом и дезинсекцијом од 

стране квалификованих радника. Такође, васпитачи раде на организацији функционисања 

дома, поделама ученика по васпитним групама и спремању потребне документације за 

почетак школске године, за долазак и пријем ученика. 

 

Ученици Школе за музичке таленте смештени су на први и  други спрат интерната. На 

првом спрату су ученици и ученице нижих разреда, док су на другом спрату ученице 

виших разреда школе. На сваком спрату постоји соба за изолацију у случају да се ученик 

разболи, смешта се у собу за изолацију до доласка родитеља. 

 

У склопу дома је Клуб ученика у коме се ученици могу одмарати, гледати телевизијски 

програм, филмове, слушати музику, играти друштвене игре и прослављати рођендане. Дом 

Школе за музичке таленте има велико и пространо двориште, са теренима за фудбал и 

кошарку, као и љуљашкама и клацкалицама за најмлађе. 

 

Ученици у дому имају исхрану по јеловнику који је сачинио нутрициониста, три главна 

оброка, воћна-преподневна и слатка- послеподневна ужина. 

Непосредна заштита се остварује редовном бригом о хигијени простора, постељине, 

ученичких соба, личној хигијени ученика и исправности намирница.  

 

Здравствена  делатност 

 

Пре почетка школске године утврђује се здравствени статус ученика при усељењу у дом, а 

документује се уверењем о здравственом стању и његовој спремности за живот у колективу.  
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Сви видови здравствене заштите ученика одвијају се у сарадњи са Домом здравља  и Општом 

болницом у Ћуприји. У случају да се ученик разболи, смешта се у собу за изолацију до доласка 

родитеља. У случају да ученик захтева хитан преглед и хоспитализацију, васпитач одводи 

дете лекару и спроводи се даље лечење, до доласка родитеља. У складу са законским 

одредбама врши се стални здравствени преглед радника који су у контакту са намирницама и 

припремом хране. 

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ 
 

Васпитачи су својим месечним планом обухватили и слободне и ваннаставне активности. 

Неке од њих биће реализоване  у сарадњи са наставницима општеобразовне и музичке 

наставе. Планиране су следеће активности дома у школској 2022/23. године по месецима: 

 Септембар - Планинарски савез Србије – 10. септембар 2022. године; Дан 

пешачења -  „Корак ближе здрављу“;Излет ученика школе - Врњачка Бања. 

 Октобар - Активности поводом Дечје недеље (прва недеља октобра);„Светски дан 

чистих руку“ - 15. октобар;„Светски дан хране“ - 16. октобар. 

 Новембар - „Међународни дан толеранције“ –  16. новембар. 

 Децембар- Декорација ентеријера са ученицима свих узраста поводом Нове 

године. 

 Јануар - Обележавање школске славе Свети Сава. 

 Фебруар- „Светски дан розих мајица“ (последња недеља у фебруару). 

 Март - Активности поводом 8. марта. 

 Април- „Међународни дан планете Земље“ – 22. април. 

 Мај - „Међународни дан породице“ – 15. мај. 
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ПРОГРАМ РАДА  ВАСПИТАЧА 
 

Колектив ученика Дома подељен је у четири васпитне групе на основу похађања разреда 

општеобразовне наставе и то:  

 Прву васпитну групу чине ученици првог, другог, трећег и четвртог разреда 

општеобразовне наставе – 15 ученика. Водиће их васпитачица Марина Ђорђевић.   

 Другу васпитну групу чине ученици петог, шестог и седмог разреда општеобразовне 

наставе  –20 ученика. Водиће их васпитач Горан Николић.   

 Трећу васпитну групу чине ученици осмог и деветог разреда општеобразовне наставе 

– 16 ученика. Водиће их васпитач Дејан Ђорђевић.  

 Четврту васпитну групу чине ученици десетог разреда општеобразовне наставе, као 

и дипломци - матуранти - 20 ученика. Ову васпитну групу водиће васпитач Саша Маленовић.  

 Пету васпитну групу чине ученици других школа – Медицинске и Техничке школе - 

11 ученика. Васпитач групе је Александра Вулић. 

 

Васпитна група ученика 1 

Васпитачи  Марина Ђорђевић и Сања Мијајловић 

Ученици од првог до петог разреда општеобразовне наставе 

 

А Адаптација на живот у дому 9 

Б Учење и школска успешност 10 

В Животне вештине 9 

Г Живот у заједници 6 

Укупно: 34 

Табела 5.  Програмска подручја 

А. Адаптација на живот у дому 
 

1. Упознавање ученика са кућним редом и правилима понашања живота у дому;  

2. Олакшавање процеса адаптације, одвајање од родитеља, прихватање вршњака, васпитача, 

професора;  

3. Упознавање окружења у коме се дом и школа налазе; 

4. Размена о узајамним очекивањима, потребама и захтевима, тешкоћама везаним за промену 

средине;  

5. Изграђивање активног односа породице и дома;  

6. Израда плана дневних активности;  

7. Усклађивање различитих индивидуалних животних стилова и навика ученика и 

усклађивање односа између ученика различитог узраста;  

8.Рад на социјализацији и адаптацији ученика у групи;  

9.Развијање хигијенских и радних навика.  

 

Б. Учење и школска успешност 
 

1. Обезбеђивање оптималних услова за учење у дому;  

2. Методе и технике учења, успешно учење кроз игру;  
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3. Упознавање ученика са просторним и материјалним условима за индивидуално или групно 

учење и вежбање на инструменту;  

4. Правила понашања у време учења и вежбања;  

5. Поштовање распореда учења и вежбања;  

6. Помоћ вршњака и старијих ученика при учењу и вежбању;  

7. Развијање мотивације за учење;  

8. Планирање учења градива и учење по плану;  

9. Праћење тока и резултата учења;  

10. Извори знања и средства учења;  

 

В. Животне вештине 
 

1. Култура говора и изражавања;  

2. Безбедно и небезбедно понашање у дому и школи  

3. Лепо и ружно понашање;  

4. Препознавање сопствених и туђих осећања и изражавање осећања на социјално 

прихватљив начин;  

5. Доношење одлука, решавање проблема, супростављање притиску вршњака, критичко 

мишљење;  

6. Слика о себи :самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање;  

7. Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност 

8. Хигијена-лична хигијена и хигијена заједничких просторија 

9. Организација слободног времена.  

 

Г. Живот у заједници 
 

1. Међугенерацијски односи. Ученици и наставници. Ученици и васпитачи. Деца и 

родитељи;  

2. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права и мишљења других;  

3. Развијање вештина ненасилне комуникације;  

4. Сарадња и тимски рад, значај и врсте такмичења  

5. Конфликти и начини решавања конфликата;  

6. Активности у оквиру обележавања празника и важних датума. 

 

Васпитна група ученика 2 

 

Васпитач: Горан Николић 

Ученици петог, шестог и седмог разреда ООН 

 

А Адаптација на живот у дому                        6 

Б Учење и школска успешност                        9 

В Животне вештине                      13 

Г Живот у заједници                        7 

Укупно:                      35 

Табела 6. Програмска подручја 
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А.  Адаптација на живот у дому 

  

1. Адаптација на живот у дому; 

2. Усклађивање потребе за приватношћу и самоћом и потребе за блискошћу и дружењем; 

3. Организација , функционисање и правила живота у дому; 

4. Развијање хигијенских и културних  навика; 

5. Одговорност ученика у дому; 

6. Окружење у коме су школа и дом. 

 

Б.  Учење и школска успешност 

 

1. Мотивација за учење; 

2. Планирање учења; 

3. Методе и технике успешног учења; 

4. Праћење тока  и резултата учења (анализа личног неуспеха); 

5. Извори знања; 

6. Памћење и заборављање; 

7. Срества за учење; 

8. Култура говора  (усмено излагање о задатој теми); 

9. Мој простор за учење , рекреацију и одмор. 

 

В. Животне  вештине 

 

1. Здрав стил живота (ментално здравље, исхрана и физичка активност); 

2. Хигијена ( лична и хигијена здравог простора); 

3. Врсте зависности (алкохолизам, наркоманија, интернет...); 

4. Стрес и начин његовог превазилажења; 

5. Безбедно и небезбедно понашање ( агресивно испољавање); 

6. Огранизација слободног времена; 

7. Слика о себи: самоперцепција , самопоштовање, самопоуздање; 

8. Изражавање осећања на социјално прихватљив начин; 

9. Значај усвајања правих животних вредности; 

10. Модел и вредности; 

11. Сукоби: структура и динамика сукоба , неспоразум, сукоби са вршњацима , наставницима 

и васпитачима; 

12. Емоционални развој и владање емоцијама; 

13. Развијање радних навика и љубави према раду. 

 

Г.  Живот у заједници 

 

1. Уважавање различитости, толернција, поштовање права других; 

2. Успостављање, неговање и развијање односа са другима; 

3. Конфликти, врсте и стилови поступања  у конфликтима; 

4. Сарадња, тимски рад; 

5. Активности које организује дом и начин учествовања у њума; 

6. Принципи лепог понашања; 

7. Припрема приредби  за обележавање важних датума у школи и дому ( Свети Сава,  Нова 

година, 8.март...). 
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Васпитна група ученика 3 

 
Васпитач:  Дејан Ђорђевић 

Ученици осмог и деветог разреда ООН   

 

А Адаптација на живот у дому  10  

Б Учење и школска успешност  10  

В Животне вештине  10  

Г Живот у заједници  10 

 Укупно:  40  

Табела 7. Програмска подручја 

 

А. Адаптација на живот у дому 
 

1. Упознавање ученика са кућним редом и правилима понашања живота у дому;  

2. Олакшавање процеса адаптације, одвајање од родитеља, прихватање вршњака, васпитача, 

професора;  

3. Упознавање окружења у коме се дом и школа налазе; 

4. Размена о узајамнимним очекивањима, потребама и захтевима, тешкћама везаним за промену 

средине;  

5. Изграђивање активног односа породице и дома;  

6. Израда плана дневних активности;  

7. Усклађивање различитих индивидуалних животних стилова и навика ученика и усклађивање 

односа између ученика различитог узраста; •Рад на социјализацији и адаптацији ученика у 

групи;  

8. Усклађивање потребе за приватношћу и самоћом и потребе за блискошћу и дружењем;  

9. Развијање хигијенских и радних навика;  

 

Б. Учење и школска успешност 
 

1. Обезбеђивање оптималних услова за учење у дому;  

2. Методе и технике учења, успешно учење кроз игру;  

3. Упознавање ученика са просторним и материјалним условима за индивидуално или групно 

учење и вежбање на инструменту;  

4. Правила понашања у време учења и вежбања;  

5. Поштовање распореда учења и вежбања;  

6. Помоћ вршњака и старијих ученика при учењу и вежбању;  

7. Развијање мотивације за учење;  

8. Планирање учења градива и учење по плану;  

9. Праћење тока и резултата учења;  

10. Извори знања и средства учења;  

 

В. Животне вештине 
 

1. Култура говора и изражавања;  
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2. Безбедно и небезбедно понашање у дому и школи. Превенција повреда и насиља;  

3. Лепо и ружно понашање;  

4. Препознавање сопствених и туђих осећања и изражавање осећања на социјално прихватљив 

начин;  

5. Доношење одлука, решавање проблема, супростављање притиску вршњака, критичко 

мишљење;  

6. Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање;  

7. Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, лична хигијена и хигијена заједничких 

просторија;  

8. Врсте зависности (наркоманија, алкохолизам, интернет...) ;  

9. Масовни медији;  

10. Организација слободног времена;  

 

Г. Живот у заједници 
 

1. Међугенерацијски односи. Ученици и наставници. Ученици и васпитачи. Деца и родитељи; 

2. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права и мишљења других; 

3. Развијање вештина ненасилне комуникације; 

4. Општи обрасци социјалног понашања. Сарадња и тимски рад. Ривалство и такмичење. 

Конфликти и начини решавања конфликата; 

5. Активности које организује дом (приредбе, излети, ескурзије, концерти, такмичења) ; 

6. Друштвено  користан рад ученика;  

7. Сарадња и тимски рад;  

8. Значај и врсте такмичења.  

9. Успостављање, неговање и развијање односа са другима;  

10. Припрема приредби за обележавање важних датума у школи и  дому. 

 

Васпитна група ученика 4 

 

Васпитач: Саша Маленовић 

Васпитна група: четири ученика 8. разреда, седам ученика 9. разреда и девет ученика 10. 

разреда музичке наставе. 

 
А Адаптација ученика на живот у дому 6 

Б Учење и школска успешност 10 

В Животне вештине 8 

Г Живот у заједници 10 

УКУПНО: 34 

Табела 8. Програмска подручја 

 

А. Адаптација на живот у дому 

 

1. Упознавање ученика са домом и кућним редом 

2. Адаптација ученика на живот у дому 

3. Развијање хигијенских навика 

4. Изједначавање активног односа породице и дома 

5. Израда плана дневних активности 

6. Правила понашања у време учења и вежбања 
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Б. Учење и школска успешност 

 

1. Мотивација за учење и вежбање 

2. Учење и планирање учења 

3. Стрес, извор и појава стреса 

4. Учење и планирање слободног времена 

5. Анализа успеха на класификационим периодима и на крају школеске године 

6. Испит и трема 

7. Однос према будућности, животни циљеви 

8. Подстицај самопоуздања и самоуверења 

9. Помоћ вршњака и старијих ученика при учењу и вежбању 

10. Извори знања и средства за учење 

 

В. Животне вештине 

 

1. Развој личности, одмор и разонода 

2. Активан и пасиван одмор 

3. Култура говора и  изражавања 

4. Безбедно и небезбедно понашање у дому и школи 

5. Младалачке симпатије 

6. Препознавање сопствених и туђих осећања и изражавање осећања на социјално прхватљив 

начин 

7. Здрави стилови живота: правилна исхрана и физичка активност 

8. Врсте зависности: наркоманија, алкохолозам, дуван, интернет итд. 

 

Г. Живот у заједници 

 

1. Међуљудски односи (однос ученика међусобно, ученика и наставника, ученика и 

родитеља) 

2. Спортско – такмичарске активности 

3. Једнодневни излет и екскурзија 

4. Клутурни садржаји 

5. Уважавање различитости, толеранција, поштовање права и мишљења других 

6. Развијање вештина и ненасилне комуникације 

7. Друштвено користан рад ученика 

8. Сарадња и тимски рад 

9. Припрема приредби за обележавање важних датума у школи и дому 

10. Значај и врсте такмичења 

 

Васпитна  група  ученика  5 

Васпитач: Александра Вулић 

Ученици других школа (медицинска школа, техничка школа) 

 
А Адаптација на живот у дому 8 

Б Учење и школска успешност 9 

В Животне вештине 9 

Г Живот у заједници 7 

Укупно: 33 

Табела 9. Програмска подручја 
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А. Адаптација на живот у Дому 

1. Oрганизација, функционисање и правилаживота у дому. 

2. Упознавање са домским правилницима и актима. 

3.Информисање ученика о домским активностима. 

4. Права, обавезе и одговорности ученика уДому. 

5. Неговање  oпште и личне хигијене у Дому. 

6.  Представљање Тима за заштиту ученика и његовеулоге у Дому. 

7. Ефикасно превазилажење стреса поводом одвајања од куће. 

8. Окружење у коме су школа и дом. 

Б. Учење и школска успешност 

1.  Планирање учења. 

 

2.Прављење ефикасних планова учења. 

3.Праћење реализације направљених планова учења. 

4.Подстицање флексибилне организације учења. 

5. Стратегије учења. 

6. Ефикасно преслишавање. 

7.Упознавање са методама и техникама учења. 

8. Прилагођавање просторних и временских услова за учење у дому. 

9. Мотивација за учење. 

 

 В. Животне вештине 

 

1.Слика о себи: самоперцепција, самопоштовање. 

2.Осећања: препознавање сопствених и туђихосећања. 

4. Изражавање осећања на социјалноприхватљив начин. 

5. Морал и вредности. 

6. Здрави стилпви живота: исхрана и физичкаактивност, ментално здравље, хигијена (лична 

и 

хигијена заједничког простора), хемијскезависности (алкохолизам, наркоманија...), 

нехемијске зависности (патолошко коцкање,интернет зависност...), сексуално и 

репродуктивно 

здравље. 

7. Стрес и начини његовог превазилажења. 

8. Безбедно  и небезбедно понашање, превенцијаповреда и насиља. 

9. Развијање културних навика (слущање музике,гледање филмова, читање књига...). 

 

Г. Живот у заједници 

1. Уважавање различитости, толеранција, поштовањеправа других. 

2. Предрасуде и стереотипи. 

3. Неговање толеранције према припадницимаразлишитих етничких и религијских група. 

4. Конструктивна комуникација, узроци проблема укомуникацији. 

5. Асертивна комуникација. 

6.  Конфликти, врсте и стилови поступања уконфликтима. 

7. Сарадња, тимски рад. 

 



Годишњи план рада Школе за музичке таленте у Ћуприји 
школска 2022/23.година 

87 
 

ПРОГРАМ РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА 
Септембар/Октобар  

 Учешће у организацији нове наставне године 

 Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе за школску 2021/22.годину  

 Учешће у изради Годишњег плана рада школе за школску 2022/23.годину 

 Организација седница Педагошког већа 

 Учешће у организацији родитељског састанка 

 Учешће у планирању и реализацији васпитних активности за прво полугодиште  

 Учешће у организацији плана стручног усавршавања васпитача 

 Учешће у организацији излета за ученике  

 Праћење адаптације нових ученика  

 Увођење васпитача почетника у посао 

 Сарадња са васпитачима, сарадња са наставницима музичке и општеобразовне 

наставе, сарадња са родитељима 

 Васпитно-саветодавни рад са ученицима  

 Педагошко – инструктивни рад са васпитачима 

 Учешће у изради Плана интегритета  

 

Новембар/Децембар  

 Праћење рада Педагошког већа, анализа и припрема полугодишњег извештаја о раду 

 Учешће у организацији састанка наставничког већа на крају првог класификационог 

периода 

 Сарадња са васпитачима, наставницима музичке и општеобразовне наставе, сарадња 

са родитељима   

 Васпитно-саветодавни рад са ученицима  

 Понашање и владање ученика на крају другог класификационог периода   

 Учешће у организацији активности ради унапређивања васпитног процеса 

 Учешће у организацији активности поводом Нове године 

 

Јануар/фебруар 

 Преглед педагошке документације  

 Праћење реализације васпитног процеса  

 Учешће у планирању и реализацији васпитних активности за друго полугодиште  

 Праћење рада Педагошког већа  

 Сарадња са васпитачима, родитељима, наставницима  

 Васпитно-саветодавни рад са ученицима  

 Прослава Дана Светог Саве 

 

Март 

 Педагошко – инструктивни рад са васпитачима 

 Преглед педагошке документације  

 Учешће у организацији пријемног испита за школску 2023-24.годину  

 Сарадња са васпитачима, родитељима, наставницима  

 Васпитно-саветодавни рад са ученицима 
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Април/ Мај  

 Учешће у организацији пријемног испита за школску 2023-24.годину  

 Сарадња са васпитачима, родитељима, наставницима  

 Васпитно-саветодавни рад са ученицима  

 Учешће у организацији састанака Педагошког већа 

 Педагошко- инструктивни рад са васпитачима 

 

Јун  

 Учешће у организацији и реализацији пријемног испита  

 Сарадња са васпитачима, родитељима, наставницима  

 Васпитно-саветодавни рад са ученицима  

 Учешће у организацији родитељског састанка  

 Понашање и владање ученика на крају другог класификационог периода  

 Анализа стручног усавршавања – планирање за школску 2023-24.годину  

 Анализа рада Педагошког већа- годишњи извештај  

 

ПРОГРАМ РАДА КООРДИНАТОРА ВАСПИТНЕ СЛУЖБЕ 
 

 Израда Годишњег плана и програма, као и Годишњег извештаја рада Дома 

ученика 

 Израда годишњег програма рада васпитача 

 Пријем ученика у дом 

 Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи личне податке 

 Праћење процеса адаптације и подршка у превазилажењу тешкоћа 

 Саветодавно-васпитни рад са ученицима 

 Праћење ефеката васпитног рада, успеха и понашања ученика 

 Сарадња са стручним сарадницима, наставницима, помоћником директора и 

директором у циљу што боље адаптације, социјализације и напредовања ученика 

 Сарадња са родитељима/старатељима 

 Вођење педагошке документације 

 Припремање дневног реда Педагошког већа 

 Вођење евиденције о раду на дневном, месечном и годишњем нивоу 

 Пружање помоћи васпитачима на стручној пракси-менторски рад 

 Учествовање у тимовима и активима  

 Стручно усавршавање-праћењем стручне литературе и похађањем обука стручног 

усавршавања и учествовање у стручним скуповима. 

 

ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ ВЕЋА 
 

Р.б. Име и презиме  

1.  Горан Николић, координатор, васпитач  

2.  Данијела Јовић, директор  

3.  Марина Ђорђевић, помоћник директора у дому   

4.  Ивана Ћирић, стручни сарадник- психолог  
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5.  Дејан Ђорђевић, васпитач  

6.  Саша Маленовић, васпитач  

7.  Јелена Белошевић, васпитач  

8.  Александра Вулић, васпитач  

9.  Милица Миленковић, васпитач 

10.  Стефана Јевтић Ракић, васпитач  

11.  Сања Мијајловић, васпитач  

12.  Јасна М. Стојановић, стручни сарадник/психолог  

 

 

Педагошко веће Дома чине васпитачи, стручни сарадници, помоћник директора и директор 

Школе, а према  потреби и зависно од проблематике о којој се води расправа, у рад Педагошког 

већа се укључују разредне старешине, наставник главног предмета-инструмента и 

родитељ/старатељ. Педагошко веће се састаје једном месечно када се разматрају актуелни 

проблеми живота и рада  у Дому, анализира се рад у претходном месецу и утврђују активности 

за наредни  месец, а према потреби и у зависности од околности, и чешће.  

Кроз континуирани рад Педагошког већа прати се и  анализира  понашање, учење и успех  

ученика и утврђују се  поступци за  њихово  унапређење, а све то уз сарадњу и подршку 

наставника разредне наставе, разредних старешина, наставника инструмента и стручних 

сарадника-психолога.  

 

 

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА/ПСИХОЛОГА 
 

1. Планирање и програмирање васпитног рада 

 

Динамика 

рада  

Учествовање у изради Годишњег плана и програма рада Дома ученика   IX 

Израда годишњег програма и оперативних месечних планова рада 

психолога 

IX 

Учешће у пријему ученика   VII  

Учествовање у изради програма заштите ученика од насиља  IX 

Учествовање у изради плана стручног усавршавања   IX 

Учествовање у избору стручне литературе и дидактичких материјала у 

дому ученика;  

 током године  

Припремање плана сопственог стручног усавршавања и професионалног  

развоја  

IX 

Пружање помоћи васпитачима у планирању и документовању васпитног 

рада у васпитној групи  

 током године  

 
2. Праћење и вредновање васпитног рада 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду дома  VIII 

IX 

Израда годишњег извештаја рада стручног сарадника/психолога IX 

Праћење адаптације и напредовања ученика  IX - X 

Анализа успеха ученика на класификационим периодима и предлагање 
мера за побољшање успеха  

на клас. 
периоду 
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Спровођење анализа и истраживања у циљу адаптације и интеграције у 

домску средину, безбедности ученика и задовољства ученика домским 

могућностима, активностима 

X 

V 

Информисање васпитача о резултатима спроведених анкета са ученицима  по обради 

резултата 

Праћење ефеката васпитног рада – успех и понашање ученика  током године 

3. Рад са васпитачима 

Подршка васпитачима у усклађивању програмских захтева са 

специфичностима контекста остваривања васпитног рада  
 током  

године  

Подршка васпитачима у сарадњи са родитељима/ старатељем  по потреби  

Праћење начина вођења педагошке документације васпитача тромесечно  

Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма увођења 

у посао васпитача, стручног сарадника.  

 

4.  Рад са ученицима 

Учешће у организацији пријема ученика,  

праћење процеса адаптације и подршка у превазилажењу тешкоћа;  

током 

 године 

Прикупљање података који су значајни за рад са ученицима  IX, X 

Саветодавно- васпитни рад са ученицима који постижу слабији успех, са 

ученицима са проблемима у понашању и у интерперсоналним односима  

током године  

IX - VI  

Пружање помоћи и подршке ученицима за усвајање рационалних метода 

учења (индивидуално, у васпитној групи) и напредовање  у учењу и 

школском постигнућу 

 

X 

Организовање и спровођење превентивних активности у области здравља 

и безбедности  

у току године  

 
 5. Сарадња са родитељима/другим законским заступницима 

Сарадња са родитељима / старатељима у циљу прикупљања података 

значајних за упознавање и праћење   

 

током године 

 Подршка и помоћ родитељима /старатељима ученика који имају 

тешкоће у учењу и школском постигнућу  

 

током године 

Информисање и укључивање родитеља/старатеља  у   васпитну 

проблематику њиховог детета  

 

по потреби  

6.   Рад са директором и стручним сарадницима 

Сарадња  са  директором  на заједничком планирању активности, 

стручног усавршавања васпитача, изради стратешких докумената дома, 

анализи података и припреми извештаја; 

 

током године  

 

Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру различитих 
тимова и комисија 

 

током године  

Сарадња са директором  у оквиру различитих тимова и комисија током године 

7. Рад у Педагошком већу и тимовима 

Учествовање у раду Педагошког већа  током године  

Учествовање у раду тимова и комисија на нивоу дома ученика који се 

образују ради остваривања одређених задатака, програма.  

 

током године  

8.Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 
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 Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним, културним 

и другим установама које доприносе остваривању циљева и задатака 

дома и добробити ученика  

 

током 

године 

 Сарадња са организацијама на нивоу локалне самоуправе у циљу 

подршке развоја младих 

 током  

године  

9.Вођење документације, прирпема за рад и стручно усавршавање 

Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем 

нивоу  

 

током године  

Припрема  за послове предвиђене годишњим програмом рада и 
оперативним плановима рада педагога  

 

током године 

Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи 

личне податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога;  

 током  

године 

 Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и периодике, 

учествовањем у активностима струковних удружења и похађањем 
обука стручног усавршавања и учествовањем у стручним скуповима.  

током 

године 

Табела 11- Програм рада стручног сарадника/психолога 

 

 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 
 

Стално усавршавање васпитача  главни  је  задатак колектива Дома,  а све у циљу одржавања  

одређеног  континуитета  и унапређења  педагошког  рада. У том  циљу Дом ће  иницирати   

и подстицати  све  облике стручног  усавршавања васпитача која буду организовала стручна 

и професионална  удружења и  институције. На интерном  плану освежавање стручног знања 

реализоваће се  кроз предавања и пленарне дискусије обрадом  појединих психолошко-

педагошких  садржаја у  зависности од  исказаних потреба.    

Напомињемо да смо прошле школске године, због неповољне епидемиолошке ситуације били 

ускраћени за похађање предвиђених семинара, те их из тог разлога планирамо и за ову 

школску годину.У оквиру програма стручног  усавршавања васпитача биће  обрађене следеће  

теме из Каталога за стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника за 

2022/23. школску годину:  

 

 

 
ВАСПИТАЧИ 

Назив програма Организатор 

програма 

Компетен

ција 
Трајање 

програма 
Број бодова 

Васпитни рад у домовима 

ученика средњих школа 

Републике Србије 12 

Институт за 

економију и 

право 

 

К3, К4 

 

2 дана 

 

2 

„Награда и казна - 

педагошки избор 
или нужност“ 

Удружење 

Креативни 
учитељи 

 

К3 

 

2 дана  

 

16 

„Тежак родитељ“ –

како успоставити 

сараднички однос 

Удружење за 

унапређење 

васпитања и 

образовања 

Креативни 
центар 

 

 

К4, К6, К9

, К15, К20

, К23 

 

 

1 дан 

 

 

8 
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Видим, 

интервенишем и 

посредујем у 

ситуацијама 

вршњачког насиља 

 

Центар за 

стручно 

усавршавање, 

Шабац 

 

 

К3, К23 

 

 

 

1 дан 

 

 

8 

 

Табела 10-План стручног усавршавања васпитача за 2022/23. годину 

 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
 

Дом Школе за музичке таленте располаже адекватним простором, стручним кадром и 

опремом за све активности које се планирају у дому, као што су:  

 Организација семинара, мајсторских радионица и мастер класа;  

 Омладинске спортске кампове у зимском и летњем периоду;  

 Међународне музичке кампове, трибине и концерте;  

 Учешће у туристичкој понуди града (пријем гостију, исхрана и смештај, концерти);  

 Успостављање сарадње са домовима ученика специјализованих школа у циљу 

размене искустава.  

 

 
 

  Координатор васпитне службе              Директор 

 ___________________________     _____________________ 

            Горан Николић           Данијела Јовић 
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РАСПОДЕЛА УЧЕНИКА ПРЕМА РАЗРЕДИМА НА МУЗИЧКОЈ И 

ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ 
 

Ученици су распоређени по разредима општеобразовне и музичке наставе.   

Разреди имају мањи број ученика што ствара оптималне услове за прилагођавање наставе 

могућностима и интересовањима ученика.  
 

Музичка настава: 

разред Пр. I II III IV V VI VII VIII IX X збирно 

бр. ученика 8 3 4 5 3 11 7 10 4 7 9 71 

 

Општеобразовна настава: 

разред I II III IV V VI VII VIII IX X * збирно 

бр. 

ученика 

4 4 3 4 5 3 12 6 10 4 16 71 

* ученици који су завршили општеобразовну наставу 

 

 

РАСПОРЕД  УЧЕНИКА ПО КЛАСАМА 
 

ВИОЛИНА 

Наставник   Божидар Радосављевић Наставник     Даница Гавриловић 

1.  Јанеш Ања  10. разред  1.  Трујановић Елвис  10.разред  

2.  Марковић Маја  9.разред 2.  Иванковић Ана 3.разред 

3.  Кобилић Ариф  7.разред 3.  Јовановић Андреј 2.разред 

4.  Мишковић Ања  7.разред 4.  Обрадовић Милица 2.разред 

5.  Вукелић Даница  6.разред  5.  Марјанов Хелена  1.разред  

6.  Трипковић Јелена  5.разред  6. Филиповић  Алексија припремни 1 

Наставник   Оливера Милић Хиршер  Наставник     Игор Васиљевић 

1.  Комленић Нађа 8.разред  1. Смиљанић Јована  10.разред 

2.  Ненадовић Дуња  7.разред  2. Танасковић Хана  7.разред  

3.  Јовановић Николина  5.разред  3. Јанковић Мила 2.разред 

4.  Станковић Дуња  1.разред   

5.  Аврамовић Николина припремни 

2 

6.  Јовановић Марија  припремни 

2 

 Наставник   Милица Младеновић Наставник      Драгутин Младеновић 
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1.  Адамовић Урош 10.разред  1. Пешић Стојанка 10.разред  

2.  Шеровић Бојана 9.разред 2. Ђокић Александра  6.разред  

3.  Ковачевић Даница 7.разред 3. Шуља Ника  5.разред  

4.  Шеровић Ивана  7.разред  4. Савовић Растко 4.разред 

5.  Ивковић Елена 4.разред 5. Кнежевић Неда припремни 1 

6.  Ћурић Елена  припремни 

2 

 

Наставник Милош Чорлија  Наставник Катарина Павловић 

1.  Петковић Ања  10.разред  1. Марковић Мира  5.разред  

2.  Медан Марта 10.разред 2. Милосављевић Ивона 3.разред  

3.  Киш Лара  8.разред  3. Николић  Милица 1.разред 

4.  Ристовић Лазар  7.разред     

5.  Паунковић Бранко припремни 

1  

 Наставник практичне 

наставе 

 

6.  Ђорђевић Невена припремни 

1 

   

виола 

Наставник       Милош Симић Наставник     Немања Живановић 

1. Богдановић Елена  9.разред  1. Вукајловић Миодраг 9.разред  

2. Урошевић Наталија  8.разред  2. Зорић Лена  6.разред  

3. Ђорђевић Анђела   5.разред  3. Жунић Соња 6.разред  

4. Јовановић Тара  5.разред  4. Младеновић Јован Јан  4.разред  

5. Радивојевић Максим 5.разред 5. Стаменковић 

Магдалена  

3.разред  

6. Комленић Нађа  8.разред  6. Павловић Лена  2.разред 

7. Шеровић Бојана  9.разред   

виолончело 

Наставник   Стефан Гавриловић Наставник           Ели Крстева 

1.  Станковић Мина  10.разред  1. Миљковић Динка  9.разред  

2.  Тамбурић Жељко 10.разред 2. Јовановић Теона  8.разред  

3.  Савовић  Борко 7.разред 3. Карић Дамир 6.разред  

4.  Тодоровић Искра 6.разред  4. Милеуснић Андреј 5.разред  

5.  Јовановић Михајло 5.разред  5. Филиповић Петра  3.разред  

6.  Милутиновић Ани 5.разред  6. Филиповић Сташа  припремни 1 
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Наставник       Зорана Првуловић Мирчић  

1.  Организатор практичне наставе 

контрабас 

Наставник   Душан Здравковић  

1.  Срејић Дарија 7-8/9.разред    

2 Трусник Сара 7-

8./9.разред 

   

3. Пјевовић Вук  6.разред     

4. Лучковић Николина 5-

6./7.разред 

   

5. Радивојевић Марија 5-

6./7.разред 

   

6. Мусић Моника 4-5.разред    

7. Савовић  Сергеј 3.разред     

Камерна музика, 

велики и средњи оркестар 
Наставник Драган Мирчић 

1.  Камерна музика 

2.  Оркестар (Средњи и Велики) 

Читање с листа (виолончело), 

камерна музика, мали оркестар  

Наставник Жељко Ивовић  

1. Читање с листа  

2. Камерна музика  

3. Мали оркестар 

 

РАСПОРЕД НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА У КАБИНЕТИМА ЗА 

ИНСТРУМЕНТАЛНУ И ТЕОРИЈСКУ МУЗИЧКУ НАСТАВУ 

 

Учионица 1 

 Дигитална учионица 

Информатика и рачунарство, историја и географија 

(наставници Жарко Боровина, Весна Тирменштајн и  Славица Павловић) 

Информатика и рачунарство (понедељак) 5-9.разред  

Историја и Историја са историјом културе и 

цивилизације   

5-9.разред 
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(уторак, среда) 

Географија (петак) 5-8.разред 

Учионица 2 

Кабинет за теоријске музичке предмете 

(наставник Горан Миљковић) 

Солфеђо (понедељак, четвртак) 4, 5. и 7.разред   

Музички облици (понедељак) 9. и 10. разред 

Хармонија (четвртак) 8, 9. и 10.разред  

Контрапункт (петак) 9. и 10. разред 

Учионица 3 

Кабинет за теоријске музичке предмете  

(наставница Ирена Младеновић Милошевић) 

Солфеђо (понедељак, уторак, среда) Припремни,1, 2, 3, 6, 8, 9. и 10. разред (мн 

БИБЛИОТЕКА / НОТОТЕКА 

Српски језик и књижевност  

(наставници Весна Антић, Марија Костић и Ана Николић)   

Српски језик и књижевност  

(понедељак, уторак, среда, четвртак) 

5-10.разред  

Историја музике (понедељак) 7-9.разред  

Национална историја музике (понедељак) 10.разред  

Теорија музике (четвртак) 6,7.разред  

Музички инструменти (четвртак) 7.разред 

СОБА ЗА ПРОБЕ 

Пробе са клавирским сарадницима и камерна музика 

(Зоран Гавриловић, Јована Николић, Катарина Николић, Жељко Ивовић)  

Пробе са Зораном Гавриловићем (уторак, 

среда, четвртак) 

припремни-10.разред  

Пробе са Јованом Николић (уторак, среда, 

четвртак) 

припремни-10.разред   

Катарина Николић (уторак, среда, четвртак) припремни-10 разред 

Камерна музика (четвртак, петак, субота) 4-10.разред  

Читање с листа (четвртак, петак, субота) 4-10.разред  

 

КАМЕРНА САЛА 

Велики оркестар, Средњи оркестар, Камерна музика и пробе са клавирскимсарадницима 
(Драган Мирчић, Зоран Гавриловић, Јована Николић, Катарина Николић )  

Оркестар (четвртак, петак, субота) 4-10.разред  

Камерна музика (четвртак, петак, субота)  

Зоран Гавриловић (уторак, среда, четвртак) припремни – 10.разред  

Јована Николић (уторак, среда, четвртак) припремни – 10.разред  

Катарина Николић (уторак, среда, четвртак) припремни-10 разред 

Кабинет број 4 Кабинет број 5 
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За све ученике 

Андреј Јовановић 2.разред 

Милица Обрадовић  2.разред 

Хелена Марјанов  1.разред  

Кабинет број 6 

Наставник Даница Гавриловић 
Кабинет 7 

Елвис Трујановић 10.разред  Нађа Комленић  8.разред  

Алексија Филиповић припремни 1 Дуња Ненадовић 7.разред  

  Дуња Станковић 1.разред  

Кабинет број 8  

Наставник Оливера Милић Хиршер 

Кабинет број 9 

Николина Јовановић 5.разред Елена Богдановић  9.разред  

Николина Аврамовић  припремни 2 Наталија Урошевић 8.разред  

Марија Јовановић припремни 2 Тара Јовановић 5.разред  

Кабинет број 10 

Наставник Милош Симић 

Кабинет број 11 

Анђела Ђорђевић 5.разред Ања Јанеш 10.разред  

Максим Радивојевић 5.разред Лара Киш 8.разред  

  Ариф Кобилић 7.разред 

Кабинет број 12 

Наставник Божидар Радосављевић 

Кабинет број 13 

 Маја Марковић 9.разред  

Даница Вукелић 6.разред  

Јелена Трипковић 5.разред  

Кабинет број 14  

Наставник Игор Васиљевић 

Кабинет број 15 

 

Јована Смиљанић  10.разред Миодраг Вукајловић 9.разред  

Хана Танасковић 7.разред Лена Зорић 6.разред 

Мила Јанковић 2.разред Магдалена 

Стаменковић 

3.разред  

Кабинет број 16 

 

Кабинет број 17 

Наставник Ели Крстева 

Динка Миљковић 9.разред  Дамир Карић 6.разред 

Теона Јовановић 8.разред Петра Филиповић 3.разред  

Андреј Милеуснић 5.разред  Сташа Филиповић припремни 1 

Кабинет број 18 

 

Кабинет број 19 

Наставник Стефан Гавриловић 

Мина Станковић  10.разред  Жељко Тамбурић 10.разред 

Борко Савовић  7.разред  Искра Тодоровић 6.разред 

Михајло Јовановић 5.разред Ани Милутиновић  5.разред 

Кабинет број 20 

Наставник Немања Живановић 

Кабинет број 21 

Наставник Милош Чорлија 

Соња Жунић 6.разред  Медан Марта  10.разред  

Јован Јан Младеновић 4.разред Мира Марковић 5.разред 
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Лена Павловић 2.разред Бранко Паунковић припремни 1 

Кабинет број 22 

 

Кабинет број 23 

Наставник Милица Младеновић 

Ања Петковић 10.разред Бојана Шеровић 9.разред 

Лазар Ристовић  8.разред  Даница Ковачевић  7.разред 

Ана Иванковић  3.разред  Елена Ћурић припремни 2 

Кабинет број 24 

 

Кабинет број 25 
(упоредни клавир)  

Наставник Ненад Милошевић 

Клавирски сарадник Јована Николић 

Урош Адамовић 10.разред   
 

Ивана Шеровић  7.разред   
 

Елена Ивковић  4.разред     

Кабинет број 26 

 

Кабинет број 27 

Наставник Катарина Павловић 

Ања Мишковић 7.разред  Николић  Милица 1.разред 

Милосављевић Ивона 3.разред  Ђорђевић Невена припремни 1 

Кабинет број 28 Кабинет број 29 

Александра Ђокић 6.разред Стојанка Пешић 10.разред 

Ника Шуља  5.разред Неда Кнежевић припремни 1 

Растко Савовић 4.разред   

Кабинет број 30 

Наставник Драгутин Младеновић 

Кабинет број 31 

 

 Марија Радивојевић 5-6/7. разред 

Николина 

Лучковић 

5-6/7. разред  

Моника Мусић 4-5. разред 

Кабинет број 32 

Наставник Душан Здравковић 

Кабинет број 33 

(упоредни клавир) 

Наставник Јелена Василијевић 

Клавирски сарадник  

Сергеј Савић 3.разред    

Кабинет број 34   

Дарија Срејић 7-8/9. разред   

Сара Трусник 7-8/9. разред   

Вук Пјевовић 6. разред   
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РАСПОРЕД ЧАСОВА УЧЕНИКА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ 
 

Име и презиме наставника  
ПОНЕДЕЉАК (пре подне) УТОРАК  (пре подне) СРЕДА (пре подне) ЧЕТВРТАК (пре подне) ПЕТАК (пре подне) 

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

Весна Андрејић 1.раз. сф ср м фв ск  сф ср м рч уч   м ср е дд  ср гв сн е рд рд л ср уч сн фв  

Весна Андрејић 2.раз. сф ср сн фв гв  сф м е ср рч   м сн ср л  ср е уч дп рд рд ср м ск уч фв  

Љиљана 

Тодоровић 
3.раз. е сф ср фв гв  м ср пд дп рч  сф пд ср м л  уч ср е дп рд рд м ср ск фв уч  

Љиљана 

Тодоровић 4.раз.  пд ср сф фв ск  ср м пд рч уч   сф м ср е  е дд м гв рд рд л ср дд фв уч  

Весна Антић ср дд 6 5 5 7 7 8 10 9 9 6 6 7 10 10 5 дп  9 5 8 8 
9. 

мн 

10. 

мн 
      

Тања Петровић е 3 10 10 8 6 6 7 7 2 8 
9 

мн 

10

м

н 

дп 9 9 1 4 дд 4 2 3 1 
10.м

н 

9 

мн 
      

Ана Николић е                             5 5 

Ана Н/ 

Даца 

Стефановић 
н                         

9 

6 

10

5 
7 8   

Данијела С.  м       
 

 
8 7 6 5 дп       8 7 5 6 дд 

дп/д

д6 
      

Слађан 

Миленковић 
л                            5 7 6 

Данијела Дачић фв 10 7 9 

10. 

мн 

 

8 
9. 

мн 

9 

кг 
6 10 5 

8/ 

10 

кг 

9. 

м

н 

 

5 

кг 

6 

кг 

5 

рч 
9 

7 

кг 

¾ 

 

 

 
     8 7 5 6 

6 

рч 

½ 

 

Весна 

Тирменштајн 
и       6 9 

дд/д

п 

8 

 

 
  9 5 6 7 8 

дд/

дп 
            

Славица Р. г                         5 6 6 7 8  

Жарко 

Боровина 
фк             6 7 

7 

рч 
8 9 

9. 

рч 
            

Душанка 

Радовановић 
б 9 8 6 7                           

Марија 

Боровина 
б     5 5                         

Срђан Ж. х                         7 8     

Јован М. фл       10                        

Бранислав Ј.. сц                         10      

Радмила Р. п         10 10                     

Жарко Б. ин 5/6 9 7 10 
10 

рч 
8                         

Зоран М. вн 7 5 8 6 9 10                         
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Легенда:  
рч – разредни час  

ск – секција  

кг – корективна гимнастика  

дд – додатна настава  

дп – допунска настава  

уч – учење  

мн – музичка настава (9. и 10.разред музичке наставе) 

сф – солфеђо  
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РАСПОРЕД НАСТАВНИКА ИНСТРУМЕНТАЛНИХ И ТЕОРИЈСКИХ 

МУЗИЧКИХ ПРЕДМЕТА 
 

наставник Божидар Радосављевић 

Виолина 

кабинет број 12 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45    Маја Марковић  

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35   Маја Марковић Ања Мишковић  

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45   Маја Марковић Ања Мишковић  

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35   Ања Јанеш 
Даница 
Вукелић 

 

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25    Јелена 
Трипковић 

 

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45  Јелена Трипковић Јелена Трипковић Ариф Кобилић  

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35  Даница Вукелић Јелена Трипковић Ања Јанеш  

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30  Ариф Кобилић Даница Вукелић   

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45  Ања Мишковић Даница Вукелић   

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35  Маја Марковић Ања Мишковић   

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30  Ања Јанеш  Ариф Кобилић   

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45  Ања Јанеш Ариф Кобилић   

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45      
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наставник Милица Младеновић 

Виолина 

кабинет број 23 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45   Елена Ћурић Елена Ивковић  

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35   Бојана Шеровић 
Бојана 

Шеровић 
 

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45   Бојана Шеровић Ивана Шеровић  

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35   Урош Адамовић 
Урош 

Адамовић 
 

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25   Урош Адамовић 
Даница 

Ковачевић 
 

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45  
Елена 
Ћурић 

 Елена Ћурић  

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35  
Даница 

Ковачевић 
Елена Ивковић   

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30  
Елена 

Ивковић 
Ивана Шеровић   

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45  
Елена 

Ивковић 
Ивана Шеровић   

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35  
Бојана 

Шеровић 
Даница 

Ковачевић 
  

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30  
Ивана 

Шеровић 
Даница 

Ковачевић 
  

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45  
Урош 

Адамовић 
   

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45      
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наставник Игор Васиљевић 

Виолина 

кабинет број 14 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45   Мила Јанковић    

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35   Јована Смиљанић   

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45   Јована Смиљанић 
Хана 

Танасковић 
 

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35   
Читање с листа 

(Елена/Растко) 
Јована 

Смиљанић 
 

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25   Читање с листа 

(Нађа/Лара) 

Читање с 
листа 
(Ања 

М./Ивана) 

 

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45  
Мила 

Јанковић 
 

Мила 
Јанковић 

 

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35  

Читање с 

листа  
(Јелена/Ника) 

Читање с листа 
(Бојана/Маја) 

  

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30  
Хана 

Танасковић 
Читање с листа  

(Даница К./Ариф) 
  

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45  
Хана 

Танасковић 
Читање с листа 
(Дуња/Лазар) 

  

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35  

Читање с 
листа 

(Мира/Николи
на Ј.) 

Читање с листа 
(Хана) 

  

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30  

Читање с 
листа 

(Даница 

В./Александра) 

Хана Танасковић   

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45  
Јована 

Смиљанић 
   

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45      
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наставник Драгутин Младеновић 

Виолина 

кабинет број 30 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45   
Александра 

Ђокић 
Ника Шуља   

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35   
Александра 

Ђокић 
Александра Ђокић  

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45   
Стојанка 
Пешић 

Растко Савовић  

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35   
Стојанка 

Пешић 
Стојанка Пешић  

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25   
Читање с 

листа 
Јована/Ања П. 

Неда Кнежевић  

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45    
Додатна/допунска 

настава 
 

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35  Неда Кнежевић 
Неда 

Кнежевић 
  

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30  
Александра 

Ђокић 
Ника Шуља   

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45  Растко Савовић Ника Шуља   

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35  Ника Шуља  
Растко 

Савовић 
  

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30  
Читање с листа 
Стојанка/Урош 

Растко 
Савовић 

  

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45  Стојанка Пешић 
Читање с 

листа 
Марта/Ања Ј. 

  

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45      
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наставник Даница Гавриловић 

Виолина 

кабинет број 6 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45    
Хелена 

Марјанов 
 

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35    
Читање с листа  
(Марта/Урош) 

 

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45   Допунска настава  
Елвис 

Трујановић 
 

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35   
Читање с листа  

(Елвис)  
Елвис 

Трујановић 
 

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25   Елвис Трујановић 
Алексија 

Филиповић 
 

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45  
Алексија 

Филиповић 

Алексија 

Филиповић 
Андреј 

Јовановић 
 

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35  
Хелена 

Марјанов 
Хелена Марјанов 

Милица 
Обрадовић 

 

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30  
Андреј 

Јовановић 
Андреј Јовановић   

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45  
Милица 

Обрадовић 
Милица 

Обрадовић 
  

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35  
Елвис 

Трујановић 
Читање с листа  

(Стојанка/Јована) 
  

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30  
Додатна 

настава  

Читање с листа  
(Ања Јанеш/Ања 

Петковић) 
  

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45      

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45      
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наставник Оливера Милић Хиршер 

Виолина 

кабинет број 8 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45    Дуња Станковић  

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35    Нађа Комленић  

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45    Марија Јовановић  

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35    
Николина 
Аврамовић 

 

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25    
Николина 
Јовановић 

 

РУЧАК. 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45  
Николина 
Аврамовић 

Николина 
Аврамовић 

Дуња Ненадовић  

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35  
Марија 

Јовановић 
Марија Јовановић   

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30  
Дуња 

Станковић 
Дуња Станковић   

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45  
Николина 
Јовановић 

Николина 
Јовановић 

  

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35  
Дуња 

Ненадовић 
Николина 
Јовановић 

  

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30  
Дуња 

Ненадовић 
Нађа Комленић   

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45  
Нађа 

Комленић 
Дуња Ненадовић   

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45  
Нађа 

Комленић 
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наставник Милош Чорлија 

Виолина  

кабинет број 21 
 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45    Лара Киш  

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35    Ања Петковић  

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45   Ања Петковић Лазар Ристовић  

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35   Ања Петковић Марта Медан  

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25   Марта Медан Невена Ђорђевић  

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45  
Бранко 

Паунковић 
Марта Медан Бранко Паунковић  

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35  
Невена 

Ђорђевић 
Бранко Паунковић 

Додатна/Допунска 

настава 
 

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30  Лара Киш Невена Ђорђевић   

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45  
Лазар 

Ристовић 
Лара Киш   

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35  
Лазар 

Ристовић 
Лара Киш   

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30  
Ања 

Петковић 
Лазар Ристовић   

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45  Марта Медан  
Додатна/Допунска 

настава 
  

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45      
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наставник Катарина Павловић 

кабинет број 27 
 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45      

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35      

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45      

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35 
   Милица 

Николић 

 

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25 
   Мира 

Марковић 

 

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45    Ивона 

Милосављевић 

 

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35     Милица 

Николић 

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30   Милица Николић  Мира 

Марковић 

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45   Ивона 

Милосављевић 

 Ивона 

Милосављевић 

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35   Мира Марковић   

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30   Мира Марковић   

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45      

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишњи план рада Школе за музичке таленте у Ћуприји 
школска 2022/23.година 

17 
 

наставник Милош Симић 

Виола и читање с листа 

кабинет број 10 
 

 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45      

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35    Наталија Урошевић  

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45    Елена Богдановић   

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35   
Елена 

Богдановић 
Анђела Ђорђевић   

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25  
Анђела 

Ђорђевић 

Елена 

Богдановић  
Максим Радивојевић  

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45  
Анђела 

Ђорђевић  

Наталија 

Урошевић 
Тара Јовановић  

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35  

Читање с 

листа  

(Наталија/ 

Нађа) 

Наталија 

Урошевић  

Читање с листа  

(Елена/Миодраг/Бојана) 
 

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30  
Тара 

Јовановић 

Анђела 

Ђорђевић 
Бојана Шеровић  

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45  
Тара 

Јовановић 

Максим 

Радивојевић 
Нађа Комленић  

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35  
Наталија 

Урошевић 

Максим 

Радивојевић 
  

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30  
Максим 

Радивојевић 

Тара 

Јовановић 
  

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45  
Елена 

Богдановић 
   

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45      
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наставник Немања Живановић 

Виола 

кабинет број 20 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45   
Лена 

Павловић 
Магдалена 

Стаменковић  
 

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35   Соња Жунић  
Лена 

Павловић 
 

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45   
Миодраг 

Вукајловић 
Јован Јан 

Младеновић 
 

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35   
Миодраг 

Вукајловић 
Миодраг 

Вукајловић 
 

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25   
Јован Јан 

Младеновић 
Соња Жунић   

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45  
Лена Павловић 

 Лена Зорић  

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35  
Магдалена 

Стаменковић 
Магдалена 

Стаменковић 
  

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30  Јован Јан Младеновић Лена Зорић   

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45  Соња Жунић Лена Зорић    

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35  
Читање с листа 

(Анђела/Тара/Максим) 
Соња Жунић   

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30  Јован Јан Младеновић 
Читање с 

листа 
(Јован Јан) 

  

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45  Лена Зорић 
Читање с 

листа  
(Соња/Лена) 

  

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45  Миодраг Вукајловић    
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наставник Ели Крстева 

Виолончело  

кабинет број 17 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45   Дамир Карић 
Петра 

Филиповић  
 

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35   Дамир Карић  Дамир Карић   

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45   
Динка 

Миљковић 
Динка 

Миљковић 
 

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35   
Динка 

Миљковић 
Теона 

Јовановић 
 

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25   
Сташа 

Филиповић 
Андреј 

Милеуснић 
 

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45  
Сташа 

Филиповић 
Петра 

Филиповић 
Сташа 

Филиповић 
 

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35  
Петра 

Филиповић 
   

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30  
Андреј 

Милеуснић 
Теона Јовановић   

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45  Дамир Карић Теона Јовановић   

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35  
Динка 

Миљковић 

Андреј 

Милеуснић 
  

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30  
Теона 

Јовановић 
Андреј 

Милеуснић  
  

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45      

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45      
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наставник Стефан Гавриловић 

Виолончело  

кабинет број 19 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45   Искра Тодоровић 
Ани 

Милутиновић 
 

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35   Искра Тодоровић  
Искра 

Тодоровић  
 

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45   Мина Станковић 
Борко 

Савовић 
 

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35   Мина Станковић  
Мина 

Станковић 
 

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25   Жељко Тамбурић 
Михајло 

Јовановић 
 

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45  Борко Савовић  
Жељко 

Тамбурић 
 

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35  
Михајло 

Јовановић 
Михајло 

Јовановић 
  

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30  
Михајло 

Јовановић 
Ани 

Милутиновић 
  

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45  
Ани 

Милутиновић 
Ани 

Милутиновић 
  

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35  
Искра 

Тодоровић 
Борко Савовић   

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30  Мина Станковић Борко Савовић   

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45  
Жељко 

Тамбурић 
   

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45  
Жељко 

Тамбурић  
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наставник Душан Здравковић 

Контрабас и читање с листа  

кабинет 32 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45    Сергеј Савић  

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35   Сара Трусник  
Марија 

Радивојевић 
 

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45   Сара Трусник  
Марија 

Радивојевић 
 

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35   Дарија Срејић 
Моника 

Мусић 
 

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25  
Николина 

Лучковић 
Дарија Срејић 

Николина 

Лучковић  
 

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45  Сергеј Савић Сергеј Савић Вук Пјевовић  

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35  Вук Пјевовић Вук Пјевовић  Сара Трусник  

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30  
Николина 

Лучковић 
Николина Лучковић  Сара Трусник  

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45  
Марија 

Радивојевић 
Марија Радивојевић 

Читање с 

листа  

(Вук) 

 

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35  
Моника 

Мусић 
Моника Мусић   

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30  Вук Пјевовић 
Читање с листа  

(Марија/Николина) 
  

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45  Дарија Срејић 
Читање с листа  

(Дарија/Сара) 
  

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45  Дарија Срејић    
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наставник Драган Мирчић 

Велики оркестар, камерна музика  

камерна сала 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА 

1.час 08:00-08:45       

одмор 08:45-08:50       

2.час 08:50-09:35      Састав 2 

ОДМОР 09:35-10:00       

3.час 10:00-10:45     
Допунска 

настава  

Састав 2 

одмор 10:45-10:50       

4.час 10:50-11:35     Састав 7 Састав 5 

одмор 11:35-11:40       

5.час 11:40-12:25     Састав 7 Састав 5 

РУЧАК 12:30-13:00       

6.час/1.час 13:00-13:45     Састав 10 Оркестар  

одмор 13:45-13:50       

2.час 13:50-14:35     Састав 10 Оркестар  

одмор 14:35-14:45       

3.час 14:45-15:30    Састав 13 Састав 8   

УЖИНА 15:30-16:00       

4.час 16:00-16:45    Састав 13 Састав 8  

одмор 16.45-16:50       

5.час 16:50-17:35    Састав 11  Оркестар   

одмор 17:35-17:45       

6.час 17:45-18:30    Састав 11 Оркестар   

ВЕЧЕРА 18:30-19:00       

7.час 19:00-19:45    Оркестар    

одмор 19:45-20:00       

8.час 20:00-20:45    Оркестар   
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наставник Жељко Ивовић 

Камерна музика, читање с листа и мали оркестар  

Соба за пробе, сала за физичко васпитање  
 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА 

1.час 08:00-08:45      
Разредни час, 

6.разред  

одмор 08:45-08:50       

2.час 08:50-09:35     Састав 4  Састав 1  

ОДМОР 09:35-10:00       

3.час 10:00-10:45     Састав 4 Састав 1  

одмор 10:45-10:50       

4.час 10:50-11:35     Састав 6 

Читање с 

листа, 

6.разред 

(Искра, 

Дамир) 

одмор 11:35-11:40       

5.час 11:40-12:25     Састав 6 

Читање с 

листа, 

7.разред  

(Борко) 

РУЧАК 12:30-13:00       

6.час/1.час 13:00-13:45     

Читање с 

листа, 

5.разред  

(Ани, 

Андреј) 

Читање с 

листа, 10. 

разред 

(Мина, 

Жељко) 

одмор 13:45-13:50       

2.час 13:50-14:35    

Читање с 

листа,  

5.разред 

(Михајло) 

Читање с 

листа, 9. и 8. 

разред  

(Динка, 

Теона) 

 

одмор 14:35-14:45       

3.час 14:45-15:30    Састав 12  Састав 3  

УЖИНА 15:30-16:00       

4.час 16:00-16:45    Састав 12 Састав 3  

одмор 16.45-16:50       

5.час 16:50-17:35    Састав 9 Оркестар  

одмор 17:35-17:45       

6.час 17:45-18:30    Састав 9 Оркестар   

ВЕЧЕРА 18:30-19:00       

7.час 19:00-19:45    Оркестар  
Разредни час  

4 и 5.разред  

 

одмор 19:45-20:00       

8.час 20:00-20:45    Оркестар    
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ГРУПА ТЕОРИЈСКИХ ПРЕДМЕТА 

Предметни наставник Горан Миљковић 

Учионица бр.2 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 
 

СУБОТА 

1.час 08:00-08:45     
Разредни час, 

9.разред  
 

одмор 08:45-08:50       

2.час 08:50-09:35     
Разредни час, 

10.разред  
 

ОДМОР 09:35-10:00       

3.час 10:00-10:45    
Солфеђо, 

5.разред  

Разредни час, 

8.разред  
 

одмор 10:45-10:50       

4.час 10:50-11:35    
Солфеђо, 

7.разред  

Контрапункт, 

9.разред  
 

одмор 11:35-11:40       

5.час 11:40-12:25 
Солфеђо, 

7.разред  
  

Солфеђо, 

4.разред  

Контрапункт, 

10.разред  
 

РУЧАК 12:30-13:00       

6.час/1.час 13:00-13:45 

Музички 

облици, 

10.разред  

  
Хармонија, 

8.разред  

Контрапункт, 

10.разред  
 

одмор 13:45-13:50       

2.час 13:50-14:35 

Музички 

облици, 

10.разред 

  
Хармонија, 

8.разред  

Додатна 

настава  
 

одмор 14:35-14:45       

3.час 14:45-15:30 
Солфеђо, 

5.разред  
  

Хармонија 

10.разред  
  

УЖИНА 15:30-16:00       

4.час 16:00-16:45 

Солфеђо, 

4.разред  

 

  
Хармонија 

9.разред    

одмор 16.45-16:50       

5.час 16:50-17:35 

Музички 

облици, 

9.разред  

  
Хармонија, 

9.разред  
  

одмор 17:35-17:45       

6.час 17:45-18:30 

Музички 

облици, 

9.разред  

  
Допунска 

настава  
  

ВЕЧЕРА 18:30-19:00       

7.час 19:00-19:45       

одмор 19:45-20:00       

8.час 20:00-20:45       
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СОЛФЕЂО 

Предметни наставник Ирена М. Милошевић 

учионица број 3 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45 Припремни  Припремни  1.разред    

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35 1.разред  
Разредни час, 

3.разред  
2.разред    

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45 2.разред  3.разред  6.разред    

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35 9.разред 9.разред  8.разред    

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25 10. разред  10.разред  3.тразред    

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45 
Разредни час  

(1. и 2. разред) 
1.разред  

Разредни час, 

припремни 

разред  

  

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35 3.разред  2.разред     

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30 8.разред      

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45 6.разред      

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35 
Допунска 

настава  
    

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30 
Додатна 

настава  
    

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45      

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45      
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ГРУПА ТЕОРИЈСКИХ ПРЕДМЕТА И НОТОТЕКА 

Предметни наставник Марија Костић 

Библиотека 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45      

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35      

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45      

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35      

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25      

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45      

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35 
Историја музике, 

7.разред  
Нототека  Нототека  Нототека   

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30 
Историја музике, 

7.разред  
Нототека  Нототека  

Теорија 

музике,  

6.разред 

 

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45 
Историја музике, 

8.разред  
Нототека  Нототека  

Теорија 

музике, 

7.разред 

 

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35 
Историја музике, 

8.разред  
Нототека  Нототека  

Музички 

инструменти 
 

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30 Нац.истор.музике Нототека  Нототека  
Разредни час, 

7.разред  
 

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45 
Историја музике, 

9.разред  
Нототека  Нототека  Нототека   

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45 
Историја музике, 

9.разред  
Нототека  Нототека  Нототека   
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УПОРЕДНИ КЛАВИР 

Предметни наставник Јелена Василијевић 

кабинет број 33 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45  Ана Иванковић  Ана Иванковић  

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35  
Петра 

Филиповић 
 

Јован Јан 

Младеновић 
 

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45  
Јован Јан 

Младеновић 
 

Николина 

Лучковић 
 

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35  
Јелена 

Трипковић 
 

Магдалена 

Стаменковић 
 

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25  
Михајло 

Јовановић 
 

Петра 

Филиповић 
 

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45  
Магдалена 

Стаменковић 

Максим 

Радивојевић 

Андреј 

Милеуснић 
 

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35  
Николина 

Јовановић 

Николина 

Јовановић 

Максим 

Радивојевић 
 

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30  Моника Мусић 
Моника 

Мусић 

Јелена 

Трипковић 
 

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45   
Андреј 

Милеуснић 
  

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35   
Михајло 

Јовановић 
  

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30   Борко Савовић   

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45   Вук Пјевовић   

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45   
Искра 

Тодоровић 
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УПОРЕДНИ КЛАВИР 

Предметни наставник Ненад Милошевић 

кабинет број 25 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45      

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35      

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45      

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35  Даница Вукелић    

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25  Мира Марковић  
Наталија 

Урошевић 
 

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.час 13:00-13:45  
Ани 

Милутиновић 
Лена Зорић 

Анђела 

Ђорђевић 
 

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35 Тара Јовановић 
Ивона 

Милосављевић 
Соња Жунић 

Ивона 

Милосављевић 
 

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30 Растко Савовић Дамир Карић Растко Савовић Сергеј Савић  

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45 Ника Шуља Сергеј Савић Тара Јовановић Ника Шуља  

одмор 16.45-16:50      

5.час 16:50-17:35 Елена Ивковић 

Соња Жунић 

(допунска 

настава) 

Елена Ивковић 
Александра 

Ђокић 
 

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30 Анђела Ђорђевић  
Ани 

Милутиновић 

Мира 

Марковић 
 

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45      

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45      
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САСТАВИ ( Камерни састави, Мали оркестар, Средњи оркестар, Велики 

оркестар) 
 

КАМЕРНИ САСТАВИ 
 

Састав 1- Жељко Ивовић Састав 2 – Драган Мирчић 

Стојанка Пешић, 10.разред  Јована Смиљанић, 10. разред 

Елвис Трујановић,10. разред  Ања Петковић, 10. разред 

Миодраг Вукајловић, 9.разред Нађа Комленић, 8.разред (виола)  

Жељко Тамбурић, 10.разред Мина Станковић, 10.разред 

 Дарија Срејић, 7-8.разред (деоница 

виолончела) 

Састав 3- Жељко Ивовић Састав 5- Драган Мирчић 

Урош Адамовић, 10.разред Нађа Комленић, 8.разред 

Марта Медан, 10.разред Лара Киш, 8.разред 

Ања Јанеш, 10. разред Наталија Урошевић, 8.разред 

Бојана Шеровић, 9.разред (виола) Теона Јовановић, 8.разред 

Жељко Ивовић  

Сара Трусник, 7-8.разред (деоница 

виолончела) 

 

Састав 4- Жељко Ивовић Састав 6 – Жељко Ивовић 

Бојана Шеровић, 9.разред Ариф Кобилић, 7.разред 

Маја Марковић, 9.разред Дуња Ненадовић, 7.разред 

Елена Богдановић, 9.разред  Лазар Ристовић, 7. разред (виола) 

Динка Миљковић, 9.разред Борко Савовић, 7.разред  

Састав 8  – Драган Мирчић Састав 7 - Драган Мирчић 

Александра Ђокић, 6.разред Даница Ковачевић, 7.разред  

Ника Шуља, 5.разред Ивана Шеровић, 7.разред 

Лена Зорић, 6.разред Ања Мишковић, 7.разред 

Искра Тодоровић, 6.разред Хана Танасковић, 7. разред  

Вук Пјевовић, 6.разред   

Састав 9 - Жељко Ивовић Састав 10 - Драган Мирчић 

Даница Вукелић, 6.разред  Јелена Трипковић, 5.разред 

Соња Жунић, 6.разред Мира Марковић, 5.разред 

Дамир Карић, 6.разред Анђела Ђорђевић, 5.разред (виола)  
Тара Јовановић, 5.разред (виола) 

 Михајло Јовановић, 5.разред 

Састав 11- Драган Мирчић Састав 12 – Жељко Ивовић 

Николина Јовановић, 5.разред Марија Радивојевић, 5-6.разред 

Максим Радивојевић, 5.разред Николина Лучковић, 5-6.разред 

Андреј Милеуснић, 5.разред  

Састав 13– Драган Мирчић  

Растко Савовић, 4.разред   
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Елена Ивковић, 4.разред   

Јован Јан Младеновић, 4.разред   

Ани Милутиновић, 5.разред  

Моника Мусић, 4-5.разред  
 

МАЛИ ОРКЕСТАР 

Наставник Жељко Ивовић 
 

Виолине 

1. Ђокић Александра 6.разред  

2. Шуља Ника 5.разред  

3. Јовановић Николина 5.разред 

4. Марковић Мира 5.разред 

5. Трипковић Јелена  5.разред 

6. Ивковић Елена  4.разред  

7. Савовић Растко  4.разред  

8. Иванковић Ана  3.разред  

9. Милосављевић Ивона  3.разред  

Виоле 

1. Зорић Лена  6.разред  

2. Жунић Соња  6.разред 

3. Радивојевић Максим 5.разред  

4. Ђорђевић Анђела 5.разред 

5. Јовановић Тара 5.разред 

6. Младеновић Јован Јан  4.разред  

Виолончело 

1. Тодоровић Искра 6.разред  

2. Карић Дамир 6.разред  

3. Јовановић Михајло 5.разред  

4. Милеуснић Андреј 5.разред  

5. Милутиновић Ани 5.разред 

Контрабас 

1. Пјевовић Вук  6.разред  

2. Радивојевић Марија 5-6.разред  

3. Лучковић Николина  5-6.разред  

 

Укупно ученика  

 

 

23 
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СРЕДЊИ ОРКЕСТАР 

Наставник Драган Мирчић 
 

Виолине 

1. Кобилић Ариф 7.разред 

2. Ковачевић Даница 7.разред 

3. Мишковић Ања 7.разред  

4. Ненадовић Дуња 7.разред  

5. Ристовић Лазар 7.разред  

6. Танасковић Хана  7.разред  

7. Шеровић Ивана  7.разред  

Виоле 

1. Шеровић Бојана 9.разред 

2. Комленић Нађа 8.разред  

Виолончела 

1. Јовановић Теона 8.разред 

2. Савовић Борко  7.разред  
 

Контрабас 
 

1.    1. Трусник Сара  7-8. разред 

Укупно ученика 
 

12 

 

 

ВЕЛИКИ ОРКЕСТАР 

Наставник Драган Мирчић 
 

Виолине 

1.  Пешић Стојанка 10.разред 

2.  Адамовић Урош 10.разред 

3.  Медан Марта 10.разред 

4.  Смиљанић Јована 10.разред 

5.  Трујановић Елвис 10.разред 

6.  Јанеш Ања 10.разред 

7.  Петковић Ања 10.разред 

8.  Шеровић Бојана 9.разред 

9.  Марковић Маја 9.разред  

10.  Киш Лара 8.разред  

Виоле 

 Богдановић Елена 9.разред  

 Вукајловић Миодраг 9.разред 

 Урошевић Наталија  8.разред  
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Виолончело 

 Станковић Мина  10.разред  

 Миљковић Динка 9.разред  

 Јовановић Теона 8.разред  

Контрабас 

 Срејић Дарија 7-8. разред 

Укупно ученика 17 

ТЕРМИНИ КОРИШЋЕЊА САЛЕ ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

 

ЧАС 
ВРЕМЕ 

ПОНЕДЕЉ

АК 
УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК 

1.час 08:00-08:45 
Данијела 

Дачић 
Данијела 

Дачић 
Данијела Дачић 

Зоран 
Гавриловић 

Данијела Дачић 

одмор 08:45-08:50      

2.час 08:50-09:35 
Данијела 

Дачић 
Данијела 

Дачић 
Данијела Дачић 

Зоран 
Гавриловић 

Данијела Дачић 

ОДМОР 09:35-10:00      

3.час 10:00-10:45 
Данијела 

Дачић 
Данијела 

Дачић 
Данијела Дачић 

Зоран 
Гавриловић 

Данијела Дачић 

одмор 10:45-10:50      

4.час 10:50-11:35 
Данијела 

Дачић 
Данијела 

Дачић 
Данијела Дачић 

Зоран 
Гавриловић 

Данијела Дачић 

одмор 11:35-11:40      

5.час 11:40-12:25 
Данијела 

Дачић 
Данијела 

Дачић 
Данијела Дачић 

Зоран 
Гавриловић 

Данијела Дачић 

РУЧАК 12:30-13:00      

6.час/1.ч
ас 

13:00-13:45 
Данијела 

Дачић 
Данијела 

Дачић 
Данијела Дачић 

Зоран 
Гавриловић 

Данијела Дачић 

одмор 13:45-13:50      

2.час 13:50-14:35  
Катарина 
Николић 

Јована Николић   

одмор 14:35-14:45      

3.час 14:45-15:30  
Катарина 

Николић 
Јована Николић   

УЖИНА 15:30-16:00      

4.час 16:00-16:45  
Катарина 
Николић 

Јована Николић   

одмор 16:45-16:50      

5.час 16:50-17:35  
Катарина 
Николић 

Јована Николић  Жељко Ивовић 

одмор 17:35-17:45      

6.час 17:45-18:30  
Катарина 
Николић 

Јована Николић  Жељко Ивовић 

ВЕЧЕРА 18:30-19:00      

7.час 19:00-19:45  
Катарина 

Николић 
Јована Николић Жељко Ивовић Жељко Ивовић 

одмор 19:45-20:00      

8.час 20:00-20:45    Жељко Ивовић  
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ТЕРМИНИ КОРИШЋЕЊА СОБЕ ЗА ПРОБЕ 

 

ЧАС ВРЕМЕ ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА 

1.час 08:00-08:45   
Зоран 

Гавриловић 
Јована 

Николић 
 

Жељко 
Ивовић 

одмор 08:45-08:50       

2.час 08:50-09:35   
Зоран 

Гавриловић 
Јована 

Николић 
Жељко 
Ивовић 

Жељко 
Ивовић 

ОДМОР 09:35-10:00      
 

3.час 10:00-10:45   
Зоран 

Гавриловић 
Јована 

Николић 
Жељко 
Ивовић 

Жељко 
Ивовић 

одмор 10:45-10:50       

4.час 10:50-11:35   
Зоран 

Гавриловић 
Јована 

Николић 
Жељко 
Ивовић 

Жељко 
Ивовић 

одмор 11:35-11:40       

5.час 11:40-12:25   
Зоран 

Гавриловић 
Јована 

Николић 
Жељко 
Ивовић 

Жељко 

Ивовић 

РУЧАК 12:30-13:00       

6.час/1.
час 

13:00-13:45  
Зоран 

Гавриловић 

Зоран 
Гаврилови

ћ 

Јована 
Николић 

Жељко 
Ивовић 

Жељко 
Ивовић 

одмор 13:45-13:50       

2.час 13:50-14:35  
Зоран 

Гавриловић 
Катарина 
Николић 

Жељко 
Ивовић 

Жељко 
Ивовић 

 

одмор 14:35-14:45       

3.час 14:45-15:30  
Зоран 

Гавриловић 
Катарина 
Николић 

Жељко 
Ивовић 

Жељко 
Ивовић 

 

УЖИН

А 
15:30-16:00      

 

4.час 16:00-16:45  
Зоран 

Гавриловић 
Катарина 
Николић 

Жељко 
Ивовић 

Жељко 
Ивовић 

 

одмор 16:45-16:50      
 

5.час 16:50-17:35  
Зоран 

Гавриловић 
Катарина 
Николић 

Жељко 
Ивовић 

 
 

одмор 17:35-17:45       

6.час 17:45-18:30  
Зоран 

Гавриловић 
Катарина 
Николић 

Жељко 
Ивовић 

 
 

ВЕЧЕР
А 

18:30-19:00      
 

7.час 19:00-19:45   
Катарина 
Николић 

  
 

одмор 19:45-20:00       

8.час 20:00-20:45      
 

 

ТЕРМИНИ КОЛОКВИЈУМА, ГОДИШЊИХ, ЗАВРШНИХ И ПРИЈЕМНИХ 

ИСПИТА 
 
 

 
 

 

Термин Активност/предмет Разред 
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Среда, 

26.10.2022.године 

Главни предмет/инструмент 

-1. колоквијум- 

-први рок- 

1-6.разред 

Среда, 

2.11.2022.године 

Главни предмет/инструмент 

-1. колоквијум- 

-први рок- 

7-10.разред 

Среда, 

23.11.2022.године 

Главни предмет/инструмент 

-други рок- 
1-10.разред 

Петак, 

25.11.2022.године 

                         Камерна музика 

-први рок- 
4-10.разред 

Среда, 

30.11.2022.године 

Главни предмет/инструмент 

1.део матурског испита 

(сонатa и комад)  

–први рок- 

10.разред 

Уторак, 

6.12.2022.године 

Упоредни клавир 

-први рок- 
3-6.разред 

Понедељак, 

12.12.2022.године 

Солфеђо 

-први рок 
1-10.разред 

Среда, 

14.12.2022.године 

Главни предмет/инструмент 

1.део матурског испита 

(сонатa и комад)  

–други рок- 

10.разред 

Четвртак, 

15.12.2022.године 

Читање с листа 

-први рок 
4- 10.разред 

Петак, 

16.12.2022.године 

Камерна музика 

-други рок- 
4-10.разред 

Уторак, 

20.12.2022.године 

Упоредни клавир 

- други рок- 
3-6.разред 

Четвртак,  

22.12.2022.године 

Читање с листа 

-други рок- 
4-10.разред 

Понедељак, 

26.12.2022.године 

Солфеђо 

-други рок- 
1-10.разред 

КРАЈ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА 30.12.2022.године 

 

 

 

Часови додатне наставе 

 

Додатна настава / Српски језик и књижевност 

Oва настава током године може да прерасте и у литерарно дружење, уколико ученици покажу 

интересовање да своје литерарне склоности деле са групом.  

Циљ додатне наставе: 

- Неговање лепе речи и изражајности 
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- Неговање  писања и читања 

- Организовање међувршњачког дружења 

- Праћење конкурса  

- Посећивање књижевних вечери 

- Учење да је рецитовање  облик говорења у којем речи добијају своје ново одело, постају 

израз наше мисли, осећај наше душе. 

- Развијање  креативности,маште и позитивних особина. 

- Учење  да  је  важно изабрати рецитацију или написати песму 

- Показује им да је потребно је уживети се у текст, спонтано и топло га казивати, правилно и 

јасно изговарати гласове. 

- Да буду активни и креативни и уче  многе  животне  истине  које ће се одразити на даљи 

развој њихове личности. 

-  Да ученици ослобађају свој глас и покрет,осећају сцену и путују у разне историјске периоде. 

 

Годишњи план рада допунске наставе  

 

 СЕПТЕМБАР 

1. Евидентирање заинтересованих ученика 

2. Формирање групе 

3. Упознавање са начином рада 

4. Упознавање са програмом рада 

 

 ОКТОБАР 

1. Увод у лепо писање 

2. Литерарни конкурси 

3. Литерарна комуникација 

4. Праћење ученичких радова 

 

 НОВЕМБАР 

1. Увод у изражајно читање 

2. Дикција 

 

 ДЕЦЕМБАР 

1. Увод у лепо писање/ конкурси 

 

 ЈАНУАР 

1. Мелодичност нашег језика 

 

 ФЕБРУАР / МАРТ 

1. Организација књижевне вечери 

2. Посета клубу књижевника 

3. Плес уз рецитовање 

 

 АПРИЛ 

1. Конкурси  
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Додатна настава / Математика 

5. разред 
Наставна тема: СКУПОВИ 

Време 

реализације 
Садржај Исходи Активности, методе, облици Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

 Упознавање 

ученика са 

програмом 

 Сложенији 

проблемски 

задаци 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 усвоји и примени кључне појмове: 

појам скупа, означавање скупа, 

елементи скупа, подскуп скупа, 

једнакост скупова. 

 у проблемским задацима примени 

основне операције са скуповима: 

разлика,пресек,унија скупова 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено 

испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

О
К

Т
О

Б
А

Р
 

 

 

 Пребројавање 

елемената скупа 

 

 Скупови тачака у 

равни  

 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 реши задатке у којима се 

пребројавају дужи, троуглови, 

квадрата, правоугаоника...  

 одреди пресек равних 

геометријских ликова. 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: УГАО 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

О
К

Т
О

Б
А

Р
/Н

О
В

Е
М

Б
А

Р
 

 

 Мерење, сабирање 

и одузимање 

углова 

Комплементни и 

суплементни 

углови 

Унакрсни углови, 

углови на 

трансверзали, 

углови са 

паралелним 

крацима 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 израчуна меру угла на основу 

дате слике 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено 

испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

 

 

 

 

 МАЈ 

1. Доживљено и изражајно читање сопствених песама 

 ЈУН 

1. Сумирање резултата рада 
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Наставна тема: ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

 Својства 

дељивости 

 

 Дељивост са 7, 11, 

13 и 19 

 

 Дељење са 

остатком 

 

 Прости и сложени 

бројеви 

 

 Заједнички 

садржалац и 

делилац 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 реши задатак у коме се могу 

применити својства дељивости 

збира, разлике, производа и 

количника. 

 примени једноставна правила 

дељивостии помоћу њих усвоји 

сложена правила дељивости 

(4,6,8,12,15,18,25...) 

 решаи задатке са остатком при 

дељењу. 

 примени поступак 

Ератостеновог сита, 

 реши сложеније задатке у 

којима је укључено растављање 

сложених бројева на просте 

чиниоце. 

 реши сложеније задатке са 

заједничким садржаоцем и 

делиоцем 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: РАЗЛОМЦИ 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

ЈА
Н

У
А

Р
 /

 Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 /

 М
А

Р
Т

/ 
А

П
Р

И
Л

/ 
М

А
Ј 

/ 

 

 Изрази са 

разломцима 

 

 Једначине са 

разломцима 

 

 Неједначине са 

разломцима 

 

 Аритметичка 

средина и примена 

 

 Размера и њена 

примена 

 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 израчуна збир првих n 

природних бројева (Гаусов 

метод) 

 реши једноставније линеарне 

једначине са једном непознатом 

заданом алгебарски, преко 

дефиниција. 

 реши проблемске задатке 

свођењем на линеарну 

једначину (Декартова метода) 

 примени дистрибутивност  и у 

тежим задацима у којима се 

заједнички фактор појављује 

као непозната величина. 

 примени  дистрибутивност у 

једначинама. 

 сведе сложеније проблемске 

задатке који би се могли 

решавати помоћу ј-на на 

алгебарски запис са једном 

непознатом по принципу ваге у 

равнотежи. 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: ОСНА СИМЕТРИЈА 

Време 

реализаци

је 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 
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ЈУ
Н

 
 

 Симетричност двеју 

фигура у односу на 

праву 

 

 Оса симетрије фигуре 

 

 Симетрала угла и дужи 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 конструише осносиметричну 

слику датој слици у односу на 

дату осу симетрије 

 примени особине симетрале 

дужи и симетрале угла за 

решавање проблемских задатака 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено 

испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

6. разред 

 

Наставна тема: ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 /

 О
К

Т
О

Б
А

Р
 

 Множење целих 

бројева 

 Рачунске 

операције 

(слагалица) 

 Цели бројеви 

(игра 

асоцијације) 

 Сложенији 

проблемски 

задаци 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 реши сложенији  проблемски задатак 

коришћењем целих бројева 

 

 израчуна вредност бројевног израза на 

једноставнији начин 

 

 реши задатак рачунских операција у којима 

недостају одређене замене (задаци са 

звездицама, математички ребуси, 

дешифровање). 

 

 реши  сложеније проблемске задатке тако што 

ће их свести на алгебарски запис са једном 

непознатом по принципу ваге у равнотежи. 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 

настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

О
К

Т
О

Б
А

Р
/ 

Н
0

В
Е

М
Б

А
Р

/ 
Д

Е
Ц

Е
М

Б
А

Р
 /

 

ЈА
Н

У
А

Р
 

 Претварање 

рационалних бројева 

 

 Изрази са 

рационалним 

бројевима 

 

 Једначине облика 

ax=b 

 

 Једначине (са 

пребацивањем) 

 Једначине (са 

заградама) 

 Једначине (са 

разломцима) 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 децимални број преведе  у разломак и 

обрнуто 

 

 реши сложенији бројевни израз са 

негативним бројевима (уз коришћење 

правила дељивости) 

 

 реши сложенију линеарну  једначину 

(у којој се појављују заграде, а  потом и 

разломци). 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 

настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

писмено 

испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:ТРОУГАО 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 
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ЈА
Н

У
А

Р
 /

 Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
/ 

М
А

Р
Т

/ 
А

П
Р

И
Л

 
 

Геометријски 

ликови 

 

Збир 

унутрашњих и 

спољашњих 

углова 

 

Подударност и 

конструкција 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 реши сложенији задатак у вези 

израчунавања углова троугла  

 

 конструише троугао  допуном 

слике 

 

 докаже подударност 2 троугла  

применом ставова подударности 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 

часописи 

Пројектор 

Геометријски 

прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

 

праћење ангажовања ученика 

 

писмено испитивање 

 

усмено испитивање 

 

белешке 

 

задовољство ученика на часу 

 

домаћи задаци 

 

 

 

Наставна тема: ЧЕТВОРОУГАО 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

А
П

Р
И

Л
/ 

М
А

Ј 

 

 Геометријски ликови 

 

 Збир унутрашњих и 

спољашњих углова 

 

 Конструкција 

четвороугла 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 разложи геометријске ликове на троуглове и 

четвороуглове 

 

 реши сложенији задатак у вези израчунавања 

углова четвороугла 

 

 конструише четвороугао разлагањем на 2 

троугла 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 

настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 

часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати  

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:ПОВРШИНА ТРОУГЛА И ЧЕТВОРОУГЛА 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

М
А

Ј 
/ 

ЈУ
Н

 

 

Површина троугла 

(Бермудски тругао) 

 

Површина 

четвороугла 

 

Површина 

многоугла 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 изведе образац за површину троугла 

(мотивација креће од приче о Бермудском 

троуглу, акција планирања спашавања брода 

на том подручју, која подразумева да морамо 

знати и површину Бермудског тругла) 

 

 изведе формулу за површину одговарајућег 

четвороугла 

 израчуна површину многоугла који 

се састоји од коначног броја 

троуглова и четвороуглова 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 

часописи 

Пројектор 

Геометријски 

прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 

домаћи задаци 

 

7.разред 

Наставна тема: РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 
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С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 /

 О
К

Т
О

Б
А

Р
 

 Степен и квадратни 

корен броја 

 Изрази 

 Сложенији 

проблемски задаци 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 користи особине степена и 

квадратног корена 

 

 трансформише алгебарски израз и 

сведе на најједноставнији облик 

 

 на основу реалног проблема  

постави и реши  једначину 

 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

О
К

Т
О

Б
А

Р
/ 

Н
0

В
Е

М
Б

А
Р

  

 Примена 

Питагорине 

теореме 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 израчуна обим и површину троугла, квадрата и 

правоугаоника на основу елемената који су 

добијени применом Питагорине теореме 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 

настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

 

 

Наставна тема:ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, 

методе, облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 /
 Д

Е
Ц

Е
М

Б
А

Р
/ 

ЈА
Н

У
А

Р
 

 

Разлика квадрата и 

квадрат бинома 

 

Сложенији изрази 

са полиномима 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 примени формуле за разлику 

квадрата и квадрат бинома у 

сложенијим ситуацијама 

 

 решава сложеније изразе 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 

настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

 

праћење ангажовања ученика 

 

писмено испитивање 

 

усмено испитивање 

 

белешке 

 

задовољство ученика на часу 

 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: МНОГОУГАО 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
/М

А
Р

Т
 

 

 Својства многоугла 

 Конструкција 

правилних 

многоуглова 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 користи основна својства многоугла 

 примени формуле у вези са многоуглом 

 конструише правилне многоуглове 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 

настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 

часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати  

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 
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Наставна тема:ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
Време реализације 

Садржај Исходи 
Активности, 

методе, облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

М
А

Р
Т

/ 
А

П
Р

И
Л

 

 

Координатни 

систем 

 

Директна и обрнута 

пропорционалност 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 одреди положај тачака у 

координатно,м систему које 

задовољавају сложеније 

услове 

 

 примене директну и обрнуту 

пропорционалност при 

решавању реалног проблема 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 

часописи 

Пројектор 

Геометријски 

прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

 

Наставна тема:КРУГ 
Време реализације 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

А
П

Р
И

Л
/ 

М
А

Ј 

 

Својства круга 

 

Примена  

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 одреди централни и 

периферијски угао 

 

 примене формуле у вези круга 

и његових делова 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 

домаћи задаци 

 

 

 

 

 

Наставна тема:СЛИЧНОСТ 
Време реализације 

Садржај Исходи 
Активности, 

методе, облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

ЈУ
Н

 

 

Примена 

сличности 

 

 

Ученик ће бити у стању 

да: 

 

 уочи сличне троуглове и 

примени 

пропорционалност 

страница сличних 

троуглова на решавање 

реалних проблема 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

8. разред 

 

Наставна тема: СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА 
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Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 
С

Е
П

Т
Е

М
Б

А
Р

  

Талесова 

теорема 

Сличност 

троуглова 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 Примени Талесову теорему на 

сложенијим примерима 

 Примени особине сличности  и 

Талесове теореме у решавању 

практичних животних проблема 

 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: Тачка, права, раван 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

О
К

Т
О

Б
А

Р
  

Примена  

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 примени научено у решавању 

реалних проблема 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

О
К

Т
О

Б
А

Р
/ 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

  

 

Линеарне 

једначине и 

неједначине 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 саставља и решава сложеније 

линеарне једначине и 

неједначине 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 

часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

 

праћење ангажовања ученика 

 

писмено испитивање 

 

усмено испитивање 

 

белешке 

 

задовољство ученика на часу 

 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: ПРИЗМА 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

 

Површина и 

запремина призме 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 Израчунава површину и 

запремину призме када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати  

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 
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Наставна тема: ПИРАМИДА 

Време 

реализације 
Садржај Исходи Активности, методе, облици Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

/ 
ЈА

Н
У

А
Р

 

 

Површина и 

запремина 

пирамиде 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 Израчунава површину и 

запремину пирамиде када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 

часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати  

посматрање 

праћење 

ангажовања ученика 

писмено 

испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 
Време реализације 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
/ 

М
А

Р
Т

 

 

Својства и 

график 

линеарне 

функције 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 Графички представи линеарну 

функцију и интерпретира њена 

својства 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА 
Време реализације 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

М
А

Р
Т

 

Табеле и 

дијаграми 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 тумачи дијаграме и табеле 

 прикупља и обрађује податке, 

самостално саставља дијаграме и 

табеле 

 

 примене формуле у вези круга и 

његових делова 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 
Време реализације 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 
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М
А

Р
Т

/А
П

Р
И

Л
 

Решавање 

система две 

линеарне 

једначине с две 

непознате 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 Саставља и решава системе 2 

линеарне једначине с 2 непознате 

 

 Користи системе једначина у 

решавању сложенијих 

текстуалних задатака 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

Наставна тема:ВАЉАК 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

М
А

Ј 

 

Површина и 

запремина ваљка 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 Израчунава површину и 

запремину ваљка када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати  

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: КУПА 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

М
А

Ј 

 

Површина и 

запремина купе 

 

 

Ученик ће бити у 

стању да: 

 

 Израчунава површину 

и запремину купе када 

неопходни елементи 

нису непосредно дати 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати  

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

 

Наставна тема: ЛОПТА 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

ЈУ
Н

 

 

Површина и 

запремина лопте 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 Израчунава површину и 

запремину лопте када 

неопходни елементи нису 

непосредно дати 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати  

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 
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Часови додатне подршке/ СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  

( за ученике од петог до десетог разреда) 

 

Ова настава биће организована за ученике који имају потешкоће у учењу и репродуковању 

знања. За ученике који су успоренији и не сналазе се у учењу. 

Циљ допунске наставе: 

- олакшати ученицима савладавање градива 

- помоћ у проблемским ситуацијама 

- учење учења 

- праћење ученика и буђење интересовања за рад 

- осамостаљивање ученика 

- мотивација истраживачким задацима 

- вежбање на примерима 

 

Годишњи план рада допунске наставе: 

 

 СЕПТЕМБАР 

1. Служба речи у реченици 

2. Субјекат  

3. Предикат  

4. Објекат  

5. Додаци  

 

 ОКТОБАР 

1. Врсте речи 

2. Променљиве  

3. Непроменљиве  

4. Вежба на примерима из текста 

 

 НОВЕМБАР 

1. Падежна парадигма 

2. Предлози и падежи 

3. Дублетни облици 

 

 ДЕЦЕМБАР 

1. Гласовне промене 

2. Примери свих гласовних промена 

3. Вежбање одступања од гласовних промена 

 

 ФЕБРУАР 

1. Независна реченица 

2. Подела  

3. Примери  

 

  МАРТ/АПРИЛ 

1. Зависна реченица 
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2. Вежбање на примерима 

3. Уметнута реченица 

4. Пасивна реченица 

5. Безлична реченица 

6. Бесубјекатска реченица 

7. Реченица са изостављеним субјектом 

8. Самостално сналажење на тексту 

 

 

 

 

 

Часови додатне подршке 
 

Часови додатне подршке / Математика 

5. разред 

Наставна тема: СКУПОВИ 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 

Упознавање 

ученика са 

програмом 

 

Скуп, елементи, 

подскуп 

 

Скуповне 

операције (унија, 

пресек, разлика) 

 

Речи „и“, „или“, 

„не“, „сваки“и 

„неки“ 

 Ученик ће бити у стању да: 

  

 - формира скуп и графички 

га  прикаже 

 - правилно изведе скуповну 

операцију и употреби 

одговарајућу ознаку 

 -правилно користи речи 

„и“, „или“, „не“, „сваки“и 

„неки“ 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ 

Време 

реализаци

је 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

 МАЈ 

1. Глаголска времена 

2.  Интерпункција 

 ЈУН 

1. Правопис  
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О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Геометријски 

појмови  

 

Кружница 

(кружна 

линија), круг 

 

 

 Ученик ће бити у стању да: 

 

нацрта и препозна праву, 

дуж, полуправу, кружницу 

и круг 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 

часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: УГАО 

Време 

реализациј

е 

Садржај Исходи 
Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

О
К

Т
О

Б
А

Р
/ 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 

Угао, централни угао, кружни 

лук и тетива 

Врсте углова и упоређивање 

углова 

Мерење, сабирање и 

одузимање углова 

Комплементни и суплементни 

углови 

Углови са паралелним крацима 

  Ученик ће бити у стању да: 

 

препозна и разликује врсте 

углова 

 

сабере углове  рачунски  

 

израчуна комплементан и 

суплементан угао 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 

настава 

Размена 

мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: ДЕЉИВОСТ БРОЈЕВА 

Време 

реализациј

е 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

 

Делиоци и садржаоци 

природних бројева 

 

Дељивост декадним 

јединицама 

 

Дељивост бројевима 2, 5, 3 и 9 

 

НЗД и НЗС 

  Ученик ће бити у 

стању да: 

 

примени правило 

дељење декадним 

јединицама као и 

природним бројевима 

 

израчуна НЗД и НЗС 

за 2 природна броја 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 

часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: РАЗЛОМЦИ 

Време 

реализациј

е 

Садржај Исходи 
Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 
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ЈА
Н

У
А

Р
 /

 Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 /

 М
А

Р
Т

/ 
А

П
Р

И
Л

/ 
 М

А
Ј 

 
Појам разломка 

 

Проширивање разломака 

 

Скраћивање разломака 

 

Упоређивање разломка 

 

Децимални запис 

разломка 

 

Превођење децималног 

записа у разломак и 

обрнуто 

 

Придруживање разломака 

на бројевној полуправи 

 

Основне рачунске 

операције са разломцима 

 

Изрази са разломцима 

 

Једначине са разломцима 

 

Неједначине са 

разломцима 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 запише одговарајући  разломак 

 

 прошири и скрати разломак 

 

 упореди разломке истих 

именилаца  

 

  преводе разломак у децимални 

облик и обрнуто 

 

 изврши основне рачунске 

операције са разломцима 

 

 израчуна једноставан бројевни 

израз 

 

 реши једноставнију једначину и 

неједначину са разломцима 

 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 

часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 

домаћи задаци 

 

 

 

 

Наставна тема: ОСНА СИМЕТРИЈА 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

ЈУ
Н

 

 

Осна симетрија 

у равни 

 

Симетричне 

тачке 

 

Симетричност 

двеју фигура у 

односу на праву 

 

Оса-симетрије 

фигуре 

 

Симетрала угла 

и дужи 

  Ученик ће бити у 

стању да: 

 

 нацрта и преброји осе 

симетрије 

осносиметричне 

фигуре 

 

 нацрта симералу дужи 

и симетралу угла 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 

настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати (geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 

домаћи задаци 

 

 

6. разред 

 

Наставна тема: ЦЕЛИ БРОЈЕВИ 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 
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С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 /

 О
К

Т
О

Б
А

Р
 

 

 Цели бројеви и 

бројевна права 

 

 Супротни бројеви 

 

 Основне рачунске 

операције са целим 

бројевима 

 

 Једначине и 

неједначине у скупу 

Z 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 - пронађе негативне целе бројеве у 

стварном животу 

  

 - препозна и израчуна супротан број и 

апсолутну вредност 

  

 - израчуна једноставнији бројевни израз 

правилном употребом основних 

рачунских операције са целим бројевима 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 

настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 

часописи 

Пројектор 

Геометријски 

прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra, 

sketchpad) 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено 

испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

 

 

Наставна тема: РАЦИОНАЛНИ БРОЈЕВИ 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

О
К

Т
О

Б
А

Р
/ 

Н
0

В
Е

М
Б

А
Р

/ 
Д

Е
Ц

Е
М

Б
А

Р
 /

 

ЈА
Н

У
А

Р
 

Приказивање 

рационалних бројева 

на бројевној правој  

 

Изрази са 

рационалним 

бројевима 

 

Решавање једначина са 

рационалним 

бројевима 

 

Проценти 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 прикаже негативан рационалан број 

на бројевној правој. 

 

 израчуна једноставнији бројевни 

израз правилном употребом 

основних операција са рационалним 

бројевима 

 

 реши једноставније једначине  и 

неједначине у скупу рационалних 

бројева 

 

 примени проценте у реалним 

ситуацијама 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 

настава 

Размена 

мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено 

испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:ТРОУГАО 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

ЈА
Н

У
А

Р
/ 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
 

Троугао: 

однос 

страница, 

врсте 

троуглова 

 

Подударност 

троуглова 

 

Основне 

конструкција 

 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 - препозна врсту троугла 

  

 - утврди да ли су два 

троугла подударна 

 - конструише троугао 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 

часописи 

Пројектор 

Геометријски 

прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:ЧЕТВОРОУГАО 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 
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А
П

Р
И

Л
/ 

М
А

Ј 
Четвороугао: врсте 

 

Паралелограм 

 

Трапез 

 

Основне конструкције 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 препозна и одреди врсту 

четвороугла 

 

 израчуна унутрашње и 

спољашње углове 

четвороугла 

 

 конструише једноставнији 

четвороугао 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra, sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:ПОВРШИНА ЧЕТВОРОУГЛА И ТРОУГЛА 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

М
А

Ј 
/ 

ЈУ
Н

 

 

Појам површине 

(правоугаоник и 

квадрат) 

 

Површина 

троугла 

 

Површина 

паралелограма и 

трапеза 

 

Површина 

четвороугла са 

нормалним 

дијагоналама 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 испита  једнакост површи геометријских 

фигура 

 

 израчуна површину троугла користећи 

одговарајућу формулу 

 

 израчуна површину паралелограма 

користећи одговаеајућу формулу 

 

 израчуна површину трапеза користећи 

одговарајућу формулу 

 

 израчуна површину четвороугла са 

нормалним дијагоналама користећи 

одговарајућу формулу 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 

настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички 

часописи 

Пројектор 

Геометријски 

прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 

домаћи задаци 

 

 

 

 

 

 

7. разред 
 

Наставна тема: РЕАЛНИ БРОЈЕВИ 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
 /

 О
К

Т
О

Б
А

Р
 

Степен и квадратни 

корен реалног броја 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 израчунава степен реалног броја и 

квадратни корен потпуног квадрата 

 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: ПИТАГОРИНА ТЕОРЕМА 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, 

методе, облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 
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О
К

Т
О

Б
А

Р
/ 

Н
0

В
Е

М
Б

А
Р

  
 Примена 

Питагорине 

теореме 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 демонстрира примену Питагорине теореме  

код свих геометријских фигура у којима се 

може уочити правоугли троугао 

 пешава одабране, једноставније задатке 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска 

настава 

Размена мишљења 

Интерактивна 

метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:ЦЕЛИ И РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

 /
 Д

Е
Ц

Е
М

Б
А

Р
/ 

ЈА
Н

У
А

Р
 

 

 Степен 

количника, 

производа 

и степена 

 Полиноми 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 рачуна степен производа, количника и степена 

 

 решава једноставније примере (сабиранје и 

одузимање полинома, множење монома 

мономом...) 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

 

праћење 

ангажовања 

ученика 

 

писмено 

испитивање 

 

усмено 

испитивање 

 

белешке 

 

задовољство 

ученика на 

часу 

 

домаћи задаци 
 

 

 

Наставна тема: МНОГОУГАО 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
/М

А
Р

Т
 

 

Својства многоугла 

 

 

Ученик ће бити у стању 

да: 

 

 зна основна својства 

многоугла 

 решава једноставније 

примере 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати  

посматрање 

праћење 

ангажовања 

ученика 

писмено 

испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство 

ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:ЗАВИСНЕ ВЕЛИЧИНЕ И ЊИХОВО ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 
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М
А

Р
Т

/ 
А

П
Р

И
Л

 
 

Координатни систем 

 

Директна и обрнута 

пропорционалност 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 одреди положај тачака у 

координатном систему 

 

 демонстрира директну и 

обрнуту 

пропорционалност на 

једноставнијим 

примерима 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:КРУГ 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

А
П

Р
И

Л
/ 

М
А

Ј 

 

Својства круга 

 

Примена  

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 одреди централни и 

периферијски угао 

 

 израчуна обим и површину 

круга и његових делова 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:СЛИЧНОСТ 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

ЈУ
Н

 

 

Сличност 

троуглова 

 

 

Ученик ће бити у стању 

да: 

 

 уочи сличне троуглове  

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

8. разред 

 

Наставна тема: СЛИЧНОСТ ТРОУГЛОВА 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

С
Е

П
Т

Е
М

Б
А

Р
  

 

Сличност 

троуглова 

Ученик ће бити у стању 

да: 

 

 уоче и примене 

сличност троуглова у 

једноставнијим 

примерима 

 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати (geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика 

на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: Тачка, права, раван 
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Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 
О

К
Т

О
Б

А
Р

  

 

Основни појмови 

Ортогонална 

пројекција 

 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 влада појмовима тачка, 

права и раван 

 препознаје ортогоналну 

пројекцију 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

О
К

Т
О

Б
А

Р
/ 

Н
О

В
Е

М
Б

А
Р

  

 

Линеарне 

једначине и 

неједначине 

Ученик ће бити у стању 

да: 

 

 решава једноставије 

линеарне једначине и 

неједначине 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: ПРИЗМА 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

 

 

Површина и 

запремина призме 

 

 

Ученик ће бити у стању 

да: 

 

 Израчунава површину 

и запремину призме 

када су неопходни 

елементи непосредно 

дати 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати  

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

 

Наставна тема: ПИРАМИДА 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

Д
Е

Ц
Е

М
Б

А
Р

/ 
ЈА

Н
У

А
Р

 

 

Површина и 

запремина 

пирамиде 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 Израчунава површину и 

запремину пирамиде када 

сунеопходни елементи 

непосредно дати 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати  

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА 



Годишњи план рада Школе за музичке таленте у Ћуприји 
школска 2022/23.година 

54 
 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

Ф
Е

Б
Р

У
А

Р
/ 

М
А

Р
Т

 

 

Својства 

линеарне 

функције 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 Одређује вредност линеарне 

функције  која је задата 

таблицом или формулом 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:ГРАФИЧКО ПРЕДСТАВЉАЊЕ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

М
А

Р
Т

 

Табеле и 

дијаграми 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 чита и тумачи податке са  

дијаграме или из табеле 

 црта једноставније 

графиконе 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

 

Наставна тема:СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА С ДВЕ НЕПОЗНАТЕ 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

М
А

Р
Т

/А
П

Р
И

Л
 

Решавање 

система две 

линеарне 

једначине с две 

непознате 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 решава  једноставније системе 

2 линеарне једначине с 2 

непознате 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати 

(geogebra,sketchpad) 

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема:ВАЉАК 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

М
А

Ј 

 

Површина и 

запремина ваљка 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 Израчунава површину и 

запремину ваљка када су  

неопходни елементи 

непосредно дати 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати  

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 
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Наставна тема: КУПА 

Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства 

Евалуација и 

самоевалуација 

М
А

Ј 

 

Површина и 

запремина купе 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 Израчунава површину и 

запремину купе када су 

неопходни елементи 

непосредно дати 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати  

посматрање 

праћење ангажовања 

ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на 

часу 

домаћи задаци 

 

Наставна тема: ЛОПТА 
Време 

реализације 
Садржај Исходи 

Активности, методе, 

облици 
Средства Евалуација и самоевалуација 

ЈУ
Н

 

 

Површина и 

запремина лопте 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

 Израчунава површину и 

запремину лопте када  су 

неопходни елементи 

непосредно дати 

 

 

Стваралачка 

Разговор 

Текстуална 

Активна настава 

Проблемска настава 

Размена мишљења 

Интерактивна метода 

Ситуациона 

Радионичарска 

Сарадња 

Збирка задатака 

Свеска 

Текстови 

Фломастери 

Панои 

Постери 

Математички часописи 

Пројектор 

Геометријски прибор 

Разни модели 

Програмски алати  

посматрање 

праћење ангажовања ученика 

писмено испитивање 

усмено испитивање 

белешке 

задовољство ученика на часу 

домаћи задаци 

 

РАЗРЕДНА СТАРЕШИНСТВА 

 

Разредни старешина руководи радом у одељењу и има административну, организациону и 

педагошку улогу. Своје функције остварује јединствено, координирајући рад и остварујући 

сарадњу ученика, наставника, стручног сарадника, родитеља и других.   

 

Организациони послови разредног старешине су: 

 

1. Планирање и програмирање 

2. Руковођење радом одељењског већа 

3. Координирање рада и васпитних утицаја свих учесника и чинилаца васпитања ученика 

4. Пружање  помоћи  ученицима  у  различитим  облицима  организаовања  и самоорганизовања 

5. Успостављање сарадње са стручним сарадником, стручним органима и управом школе, 

здравственим, социјалним и другим службама 

6. Организовање послова за унапређивање , анализирање и вредновање квалитета и ефеката 

образовно- васпитног рада у одељењу; 

7. Разредни старешина у обављању административних послова прикупља, сређује и надлежним 

органима презентује: 

8. Податке о васпитном раду са ученицима 

9. Податке о образовно – васпитном раду и другим чињеницама 

10. Показатеље о унапређивању образовно- васпитног рада; 
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Разредни старешина у остваривању своје педагошке улоге стара се и ради на подстицању 

индивидуалног развоја ученика и на унапређивању одељенског колектива.  Разредни 

старешина посебно се стара и предузима све потребне мере у циљу остваривања плана и 

програма рада и обједињавања васпитног деловања свих наставника и других чинилаца. 

Разредни  старешина остварује сарадњу са родитељима, укључује родитеља у систематски 

рад школе, као и у праћење и подстицање развоја њихове деце и усклађивања педагошког 

деловања породице и наставника.  Разредни  старешина се стара о: 

 

1. Међусобном информисању родитеља и наставника о здрављу, резултатима учења и 

понашања и условима живота ученика; 

2. Образовању родитеља за успешније остваривање васпитне улоге породице путем 

здравственог васпитања и психолошког и педагошког образовања 

3. Сарадњи са родитељима у реализацији програма професионалне оријентације, у 

организовању ваннаставних и ваншколских активности, у решавању социјалних и 

здравствених проблема ученика 

4. Укључивање родитеља у припреме и реализацију обележавања значајних датума у току 

школске године 

 
Музичка настава 

Разред Разредни старешина 

Припремни, 1, 2, 3. разред  Ирена М. Милошевић 

4, 5, 6.разред  Жељко Ивовић 

7.разред  Марија Костић 

8, 9. и 10.разред  Горан Миљковић 

 

Програм рада разредног старешине за припремни, 1,2,3.   разред музичке 

наставе 

Разредни старешина: Ирена Младеновић Милошевић 

Р.б. Тема Време реализације 

1. 

Упознавање са ученицима, 

Договор о начину рада на разредном часу, размењивање међусобних идеја и 

размишљања, 

Тумачење појединачних распореда часова и учења и прилагођавање истим, 

Упознавање са Правилником о васпитно - дисциплинској одговорности ученика 
(права и одговорности ученика - сајт школе); Правилник о понашању и облачењу, 

итд... 

Септембар 2022.г. 

 

2. 
Како можемо помоћи новим ученицима да се лакше адаптирају, 

Испуњење слободног времена и како га учинити што квалитетнијим, 

Начини вежбања. 

Октобар 

2022.г. 

3. 

Међусобна помоћ и поштовање личности других, 

Све специфичности интернатског живота и суживота, 

Разговором решавамо проблеме. 

Новембар 2022.г. 
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4. 

Припрема за јавне наступе, 

Припрема за колективно музицирање, 

Трема : Како се ослободити страха. 
Децембар 2022.г.. 

5. 
Колико смо објективни и реални у вези са самим собом? 

Колико смо објективни и реални у вези са особама из окружења? 

Јануар 

2023. г. 

6. 

Мотивација и развијање мотивације, 

Значај уредног слушања и записивања на настави, редовно похађање  наставе и 

дисциплина на часу. 

Фебруар  

2023.г. 

7. 

Такмичења? Да или не? 

Изградња поверења,  

Обогаћивање унутрашњег живота и маште. 

Март 

2023. г. 

8. 

Свакодневни рад и вежбање у условима појачане припреме (смотре, јавни 

наступи и испити), 

Шта је самопоуздање и како га треба изградити, 

Мотивациони разговори и узајамна подршка. 

Април 

2023. г. 

9. 

Бавимо ли се важним стварима (за нас саме), или углавном трошимо енергију и 

време на мање битне ствари? 

Трачарење и оговарање, 

Пажљиво слушамо саговорника (умеће комуницирања). 

Мај 

2023. г. 

10. 

Успех као појам и успех у школској години, 

Да ли ћу квалитетније и паметније трошити слободно време наредне школске 

године? 

Сарадња са родитељима и анализа успеха у школској години. 

Јун 

2023. г. 

 

Програм рада разредног старешине за 4,5,6. разред музичке наставе 

Разредни старешина: Жељко Ивовић 

Р.б.  Тема  Време реализације  

1. Упознавање са ученицима   

Договор о начину рада на разредном часу, размењивање међусобних идеја и 

становишта  

Циљеви ученика у новој школској години  

Covid вирус, превенција 

Септембар   

2022. године  

2. Читање књига, гледање филмова и серија, одлазак у позориште и биоскоп  

Насиље међу вршњацима, како гледамо на то и како се носимо са насиљем у 
друштву (вербално и физичко) 

Одласци кућама за викенд, кад и колико често? 

Октобар   

2022. године  

3. Међусобна помоћ, развијање емпатије  

Све специфичности интернатског живота и суживота  

Испуњење слободног времена и како га учинити што квалитетнијим 

Дискриминација међу ученицима 

Новембар   

2022. године  

4. Савети како да останемо задовољни у постојећим условима  

Развијање толеранције и емпатије у домским услови  

Слушање класичне музике и осталих жанрова 

Децембар  

2022. године  

5. Колико смо објективни и реални у вези са самим собом?  

Колико смо објективни и реални у вези са особама из окружења?  

Јануар  

2023. године  

6. Мотивација и развијање мотивације  

Значај уредног слушања и записивања на настави, редовно похађање  наставе и 

дисциплина на часу  

Физичко и вербално насиље, која су нам искуства 

Фебруар   

2023. године  

7. Израдња поверења   

Обогаћивање унутрашњег живота и маште  

Читање књига и сушање музике  

Другарство и пријатељство 

Март   

2023. године  
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8. Пубертет и предпубертет и све његове муке које га прате  

Екологија и значај екологије  

Обогаћивање унутрашњег живота и развијање маште 

Како извршити превенцију насиља 

Април   

2023. године  

9. Бавимо ли се важним стварима (за нас саме), или углавном трошимо енергију и 

време на мање битне ствари?  

Трачарење и оговарање  

Одрастање и сазревање 

Мај   

2023. године  

10. Успех као појам и успех у овој школској години  

Да ли ћу квалитетније и паметније трошити слобдно време наредне школске 

године?  

Јун   

2023. године  

 

 

 

Програм рада разредног старешине за 7.разред музичке наставе 

Разредни старешина: Марија Костић 
Р. б. Тема Време реализације 

1. 

Упознавање са ученицима 

Договор о начину рада на разредном часу, размењивање 

међусобних идеја и становишта 

Циљеви ученика у новој школској години 

Здравствена култура у време Ковид вируса 

Септембар 

2022. године 

2. 

Како успешно учити и научити 
Хоби: уметност доколице 

Насиље: како га препознати и како на њега реаговати 

Тема по избору ученика 

Октобар 

2022. године 

3. 

Музика изван учионице и концертне сале 

Добра и лоша комуникација у разреду 

Толеранција, емпатија и асертивност 

Моја омиљена књига/ филм/ серија/ слика/ грађевина/ скулптура 

Новембар 

2022. године 

4. 

Безбедност у дигиталном добу 

Пубертет и сазревање 

Наркоманија и други облици зависности 

Празници и праштање 

 

Децембар 

2022. године 

5. 

На пола пута до циља: како напредујемо ка циљевима постављеним на почетку 

школске године 

Шта чини добру (PowerPoint) презентацију 

Комуникација, сарадња и изазови музицирања у камерном ансамблу/ оркестру 

Читање књига, гледање филмова и серија, одлазак у позориште и биоскоп 

 

 

Јануар  

2023. године 

 

6. 

Мотивација: како је наћи и одржати 

Брига о менталном здрављу 

Пријатељство је двосмерна улица 

Животи великих уметника као инспирација 

 

Фебруар 

2023. године 

7. 

Жене у музици и уметности 

Дискриминација и равноправност 

У сусрет такмичењима: како се психички припремамо и зашто 

се такмичимо (колико је важан резултат и шта он реално 

показује)  

Трема приликом музичког наступа и припрема за наступ 

 

 

Март  

2023. године 

8. 

Музичка уметност као професија: специфичности и изазови 

Поверење и самопоуздање 

Звучна загађења као питање екологије и као питање естетике 

Тема по избору ученика 

 

Април  

2023. године 

9. Оговарање, трачарење и хејтовање  
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Објективност, самокритичност и перфекционизам 

Како се изборити са стресом у предстојећем испитном периоду 

Креативност и машта 

Мај 

2023. године 

10. 

Успех као појам и успех у школској години 

Да ли ћу квалитетније и паметније трошити слободно време 

последње школске године у средњој школи? 

Сарадња са родитељима 

 

Јун  

2023. године 

 

 

 

 

Програм рада разредног старешине за 8.разред музичке наставе 

Разредни старешина: Горан Миљковић 

Р.б.  Тема  Време реализације  

1. Упознавање са ученицима   

Договор о начину рада на разредном часу, размењивање међусобних идеја и 

становишта  

Циљеви ученика у новој школској години  

Септембар  

2022. г.  

2. Читање књига, гледање филмова и серија, одлазак у позориште и биоскоп  

Слушање класичне музике и осталих жанрова Испуњење слободног времена и 

како га учинити што квалитетнијим  

Октобар 2022. г.  

3. Разговор – облик комуникације  
Поверење   

Откривање тајни и недоумица  

Новембар  

2022. г.  

4. Стварање међусобног поверења, односи исмеђу полова у интернату  

Савети како да останемо задовољни у постојећим условима  

Децембар  

2022. г.  

5. Колико смо објективни и реални у вези са самим собом? Колико смо 

објективни и реални у вези са особама из окружења?  

Јануар   

2023. г.  

6. Мотивација и развијање мотивације  

Значај уредног слушања и записивања на настави, редовно похађање  наставе 

и дисциплина на часу  

Фебруар  

2023.г.  

7. У сусрет такмичењима ( како се психички припремамо) Зашто се такмичимо 

(колико је важан резултат и шта он реално показује)  

Шта нас занима, шта нас радује (сфера наших интереса)            

Пажљиво слушамо саговорника (умеће комуникације)  

Март   

2023. г.  

8. Ускоро смо ДИПЛОМЦИ. Права и обавезе које то сазнање носи.  Април   

2023. г.  

9. Бавимо ли се важним стварима (за нас саме), или углавном трошимо енергију 

и време на мање битне ствари?  

Трачарење и оговарање  

Мај   

2023. г.  

10. Успех као појам и успех у школској години  

Да ли ћу квалитетније и паметније трошити слобдно време последње школске 

године у средњој школи?  

Сарадња са родитељима  

Јун   

2023. г.  

 

Програм рада разредног старешине за 9. разред музичке наставе 
Разредни старешина: Горан Миљковић 

Р.б.  Тема  Време реализације  
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1. Упознавање са ученицима   

Договор о начину рада на разредном часу, размењивање међусобних идеја и 

становишта  

Циљеви ученика у новој школској години  

Септембар  

2022. г.  

2. Читање књига, гледање филмова и серија, одлазак у позориште и биоскоп  
Слушање класичне музике и осталих жанрова Испуњење слободног времена и 

како га учинити што квалитетнијим  

Октобар   
2022. г.  

3. Разговор – облик комуникације  

Поверење   

Откривање тајни и недоумица  

Новембар  

2022. г.  

4. Стварање међусобног поверења, односи исмеђу полова у интернату  

Савети како да останемо задовољни у постојећим условима  

Децембар  

2022. г.  

5. Колико смо објективни и реални у вези са самим собом? Колико смо 

објективни и реални у вези са особама из окружења?  

Јануар   

2023. г.  

6. Мотивација и развијање мотивације  

Значај уредног слушања и записивања на настави, редовно похађање  наставе 

и дисциплина на часу  

Фебруар  

2023.г.  

7. У сусрет такмичењима ( како се психички припремамо) Зашто се такмичимо 

(колико је важан резултат и шта он реално показује)  
Шта нас занима, шта нас радује (сфера наших интереса)            

Пажљиво слушамо саговорника (умеће комуникације)  

Март   

2023. г.  

8. Ускоро смо ДИПЛОМЦИ. Права и обавезе које то сазнање носи.  Април   

2023. г.  

9. Бавимо ли се важним стварима (за нас саме), или углавном трошимо енергију 

и време на мање битне ствари?  

Трачарење и оговарање  

Мај   

2023. г.  

10. Успех као појам и успех у школској години  

Да ли ћу квалитетније и паметније трошити слобдно време последње школске 

године у средњој школи?  

Сарадња са родитељима  

Јун   

2023. г.  

 

Програм рада разредног старешине за 10. разред музичке наставе 

Разредни старешина: Горан Миљковић 

Р.б.  Тема  Време реализације  

1.  Стварање радне атмосфере  
Ја сам члан тима  

Коначно смо дипломци – и шта сад?  

Септембар  
2022. г.  

2.  Разговором решавамо проблеме  

Како се понашамо на јавним наступима  

Трема : како се ослободити страха  

Вежбање : вежбао и навежбао, вежбао а не навежбао  

Октобар   

2022. г.  

3.  Актуелна збивања  

Свакодневни рад, рад у условима појачане припреме  

(концерти , такмичења)  

Пубертет : како процес раста утиче на наше тело у свирању. Физика 

инструмента  

Неуспех : како се носити са неуспехом- шта из њега можемо научити  

Новембар  

2022. г.  

4.  Шта значи бити КУЛТУРАН.  

Сва су нам знања важна  

Ја иницијатор, ја пратиоц ( поведем групу, прилагодим се групи)  

Ето, прође година ( шта нам је било лепо у 2018)  

Децембар  

2022. г.  

5.  Шта очекујемо у новој години  

Како да што брже будемо функционални после празника и распуста  

Правилно распоређујемо обавезе (све се може стићи)  

Јануар   

2023. г.  
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6.  Стварање међусобног поверења, односи исмеђу полова у интернату  

Савети како да останемо задовољни у постојећим условима  

Фебруар  

2023.г.  

7.  Последње полугодиште у средњој школи и какве то везе има самном. Где 

видим себе за пар месеци?  

Март   

2023. г.  

8.  Шта читамо, шта слушамо ( разонода као оружије против стреса и 

оптерећености)  

Актуелна збивања  

Заједно живимо ( толеранција и разумавање својих и туђих потреба)  

Анализирамо, похваљујемо,  дискутујемо   

Април   

2023. г.  

9.  Још мало па ће крај ( а ми већ врло уморни) шта нам  враћа снагу ( исхрана, 

физичка активност, разонода...)  

Шта нас плаши , шта нас брине (анализа и узајамна помоћ)  

Потражи помоћ, понуди помоћ (ми смо породица) Актуелно  

Мај   

2023. г.  

10.  Кренули су испити (мотивациони разговори и узајамна подршка)  

Распуст само што није (задовољство + корист)  

Сарадња са родитељима  

Јун   

2023. г.  

 

Општеобразовна настава 

Разред Разредни старешина 

1. и 2. разред Весна Андрејић 

3. и 4. разред Љиљана Тодоровић 

5. и 6. разред Данијела Дачић 

8. и 9.разред Весна Тирменштајн 

7. и 10. разред Жарко Боровина 

 

Програм рада за први разред 

Разредни старешина: Весна Андрејић 

Р.б. Тема Време реализације 

1. 

"Ово сам ја " – да се упознамо 

Наставни предмети и уџбеници 

Поштујемо нове мере, Шта је COVID 19и како се преноси 

Одржавање личне хигијене и простора 

Септембар 2022.год. 

2. Конвенција о правима детета                                        

Дечија права и одговорности 
Поштовање туђег мишљења и ставова (ненасилна комуникација); 

Развијање навика за тимски рад: увођење и  навикавање; ученика на планирање 

рада, поделу задатака; 

Октобар2022.год. 

3. Сарадња и такмичење, васпитање другарства и међусобне солидарности; 

Учити не значи увек и научити; 

Еколошка школа: неговање животне средине; 

Анализа успеха ученика и одељења; 

Умемо ли да слушамо саговорника; 

Новембар 2022.год. 

4. Правила понашања и облачења 

Како да постанемо толерантнији; 

Стижу празници: како ћемо прославити, о чему треба водити рачуна; 

Анализа постигнутог успеха на крају првог полугодишта; 

 

Децембар 2022.год. 

5. Неговање осећања дужности, доследности; 
Значај Саве Немањића за нашу просвету и културу; 

Јануар2023.год. 
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6. Правилно располагање слободним временом; 

Брига и чување личних ствари; 

Моја пирамида активности; 

Фебруар 2023.год. 

7. Усклађивање музичке и општеобразовне наставе; 

Учионица без насилништва; 

Наше жеље и потребе; 

Значај правилне исхране за успешан раст и развој; 

 

Март2023.год. 

8. Значај спортских активности за правилан психофизички развој; 

Школа за музичке таленте – јединствена образовна установа у земљи;  

Другарство – тимски рад; 

Саветодавни рад са  ученицима; 

 

 

Април2023.год. 

9. Ускрс – највећи хришћански празник; 
На концерту; 

Ми о себи; 

Трема и страх – како их савладати 

 

Мај2023.год. 

10. Разговарамо о годишњим испитима; 

Анализа постигнутог успеха на крају школске године; 

Предлагање ученика за похвале и награде; 

 

Јун2023.год. 

Програм рада за ДРУГИ разред 

Разредни старешина: Весна Андрејић 

Р.б. Тема Време реализације 

    1. 

"Ово сам ја " – да се упознамо 

Упознавање са програмским садржајима ,нормама понашања и рада у 

школи 

Нова средина (адаптација на школу и интерната 

Септембар 2022.год. 

2. 

Дечија права и одговорности 

Поштовање туђег мишљења и ставова(ненасилна комуникација) 

Развијање навика за тимски рад : увођење и навикавање ученика на 

планирање рада ,поделу задатака 

Актуелна збивања  у разреду 

 

Октобар 2022.год. 

3. 

Сарадња и такмичење,васпитање другарства и међусобне солидарности 

Учити не значи увек и научити 

Еколошка школа:неговање животне средине 

Анализа успеха ученика и одељења 

Умемо ли да слушамо саговорника 

Новембар 2022.год. 

4. 

Како да постанемо толерантнији  

Неговање осећања дужности,доследности 

Стижу празници:како ћемо прославити,о чему треба водити рачуна 

Анализа постигнутог успеха на крају првог полугодишта 

 

Децембар 2022.год. 

5. 
Правилно располагање слободним временом 

Значај Саве Неманића за нашупросвету и културу 
Јануар 2023.год. 

6. 

Брига и чување  личних ствари 

Моја пирамида активности 

Да ли умем да сарађујем у групи 
Учимо језик потреба и осећања 

Фебруар 2023.год. 

7. 

Усклађивање музичке и општеобразовне наставе 

Учионица без насилништва 

Наше жеље и потребе 

Дан планете Земље 

 

Март 2023.год. 

8. 

Значај правилне исхране за успешан раст и развој  

Значај спортских активности за правилан психофизички развој 

Другарство – тимски рад 

Књига је и мој друг 

 

Април2023.год. 

9. 
Ускрс – највећи хришћански празник 

На концерту 
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Програм  рада   разредног старешине за трећи разред 

Наставник разредне наставе Љиљана Тодоровић 

Р.б. Тема Време реализације 

1. 1.Поштујемо нове мере. 

2. Шта је КОВИД 19 и како се преноси? 

3. Зашто морам да носим маску и који је најбољи начин да се заштитим? 

4. Одржавање личне хигијене и простора 

Септембар 2022.год. 

2. 1. Деца имају своја права и одговорности 

2. Сагледавање личних особина 

3. Како се понашам у саобраћају 

4. Учити не значи увек и научити   

Октобар 

2022.год. 

3. 1. Шта значи бити хуман? 

2.Како се дружимо 

3. Неговање животне средине 
4. Ко су наши узори, коме се дивимо 

Новембар 2022.год. 

4. 1. Други о мени; 

2. Неговање осећања дужности и доследности  

3. Празници нам стижу, како ћемо прославити , о чему треба водити рачуна; 

4. Какав смо успех постигли до сада 

Децембар 2022.год. 

5. 1.Поштујемо туђа мишљења; 

2. Како разрешити конфликт 

3.Св. Сава – приредба; 

4. Саветодавни рад са ученицима који имају тешкоћа у адаптацији, учењу; 

Јануар 

2023.год. 

6. 1. Дрога, алкохол, пушење 

2. Навике и понашања за здрав живот 

Фебруар 2023.год. 

7. 1. Моји кораци на путу ка успеху; 

2. Рециклирај – не фолирај; 

3. Дан вода 22.март 

4. Дан планете Земље 

Март 

2023.год. 

8. 1. Ускрс – највећи хришћански празник; 

2. Значај спортских активности за правилан психофизички развој; 

3. Правилно располагање слободним временом. 

Април 

2023.год. 

9. 1. Свисмо исти, а различити – толеранција; 

2. Ког друга поштујем; 
3. Лепа реч, гвоздена врата отвара; 

Мај 

2023.год. 

10. 1. Како се треба понашати ван школе; 

2. Разговарамо о годишњим испитима; 

3.На крају године, постигли смо успех. 

Јун 

2023.год. 

 

Програм  рада   разредног старешине за четврти разред 

Наставник разредне наставе Љиљана Тодоровић 

Р.б. Тема Време реализације 

1. 

Поштујемо нове мере. 

 Шта је КОВИД 19 и како се преноси? 

 Зашто морам да носим маску и који је најбољи начин да се заштитим? 

Одржавање личне хигијене и простора 

Септембар 2022.год. 

2. 

Поштујемо туђе мишљење, сарадња у одељењу; 
Језик потреба и осећања; 

Проблеми у настави; 

Октобар2022.год. 

Ми о себи 

Трема и страх – како их савладати 

Мај2023.год. 

10. 
Разговарамо о годишњим испитима 

Анализа постигнутог успеха на крају школске године 

Предлагање ученика за похвале и награде 

Јун2023.год. 
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Школа за музичке таленте – јединствена образовна установа у земљи; 

3. 

Негујемо животну средину; 

Уважавање туђе личности; 

Анализа успеха; 

Шта је то толеранција? 

Новембар 2022.год. 

4. 
Правилно планирање слободног времена; 
Припрема за новогодишњу приредбу; 

Актуелни проблеми у одељењу; 

Децембар 2022.год. 

5. 

Како треба учити; 

Св. Сава – приредба; 

Саветодавни рад са ученицима који имају тешкоћа у адаптацији, учењу; 

Јануар2023.год. 

6. 

Шта радимо када нас неко увреди или повреди; 

Ко сам ја , ко си ти ? 

Текући проблеми – проблеми у учењу; 

Шта је бонтон; 

Фебруар 2023.год. 

7. 

Постигли смо успех – како остварити жеље; 

Анализа постигнутог успеха и како то побољшати; 

Моја школа и ја; 

Одело не чини човека; 

Март2023.год. 

8. 

Моје потребе су ....; 

Ускрс; 

Саветодавни рад са ученицима; 

Другарство, тимски рад; 

Април2023.год. 

9. 

Како савладати трему и обуздати страх; 

Како помоћи другима; 
Шта ме плаши...; 

Постигли смо успех; 

Мај2023.год. 

10. 

Како провести распуст; 

Израда програма за следећу школску годину; 

Састанак са родитељима; 

Јун2023.год. 

 

Програм рада за ПЕТИ разред 

Разредни старешина: Данијела Дачић 

Р.б. Тема Време реализације 

1. 

Организација, вршњачки односи и вршњачка подршка 

Начин планирања времeна за учење и слободне активности. 

Евидентирање проблема у настави и учењу и прилагођавању новим 

обавезама.  

Анализа проблема у протеклом период  и начини превазилажења 

Септембар 2022.г. 

2. 

Дечја недеља - обележавање 

Сузбијање непожељног понашања ( кашњење на часове, одбацивање другова, 

неиспуњавање школских обавеза )    

Како можемо да помогнемо једни другима. 

Које су нам успешне стратегије за учење. 

Октобар 2022.г. 

3. 

Како пронаћи мотивацију за рад и учење? 

Позитвни доприноси и  опасности  представљања активности на друштвеним 
мрежама   

Анализа проблема између одељења и предметне наставе. 

Свест о сопственом понашању – Како сам успешно савладао себе 

Новембар 2022.г. 

4. 

Неоптужујуће поруке – обраћање ,,Ја говором“ 
Реститиција -  како непожељно понашање претварамо у пожаљно ( како сам 

нешто могао да урадим другачије) 

Штетност пушења  

Преузимање одговорности  

Децембар 2022.г. 

5. 
Лик и дело Св.Саве 

Анализа одељњских проблема 
Јануар 2023.г. 
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6. 

Отворено о мањинама и друштвеном искључивању. 

Тимски рад и правила тимског рада 

Јавни наступ – превазилажење треме, страха од јавног представљања. 

Како проводимо слободно време 

Фебруар 2023.г. 

7. 

Представљамо књигу/филм  коју смо прочитали/одгледали 

Здраве животне навике 

Хуманитарне акције у нашем окружењу – како их препознајемо, учествујемо, 

зашто су важне. 
Како самопроцењујемо своје знање 

Март 2023.г. 

8. 

Смех и шале – какав хумор волимо? 
У сусрет ускршњим празницицма – породичне вредности. 

Дигитални свет -  представљамо своје најзанимљивије фотографије 

Анализа успеха и дисциплине – начини за превазилажење неуспеха у учењу. 

Април 2023.г. 

9. 

3.мај – Дан Сунца – Сунце као извор енргије 

Како се шире гласине  

Анегдоте из школског живота 

Страх, бес, љутња – како сам победио самог себе ( лични доживљаји) 

Мај 2023.г. 

10. 
Шта сам понео са собом на крају 5. разреда. 

Весели одељењски сусрет 
Јун 2023.г. 

 

Програм рада за ШЕСТИ разред 

Разредни старешина: Данијела Дачић 

Р.б. Тема Време реализације 

1. 

Организација, вршњачки односи и вршњачка подршка – поново заједно 

Одлучивање у групи 

Евидентирање проблема у настави и учењу  

Анализа проблема у протеклом период  и начини превазилажења 

Септембар 2022.г. 

2. 

Дечја недеља – права и одговорности 

Сузбијање непожељног понашања ( кашњење на часове, одбацивање другова, 

неиспуњавање школских обавеза )    

Пубертет – промене које су у нама  

Психолошки аспекти младалачког доба 

Октобар 2022.г. 

3. 
Популарне друштвене мреже  

Анализа проблема у настави – начини превазилађења 

Свест о другом – како се комуницирамо без вређања, осуђивања и нападања. 

Новембар 2022.г. 

4. 

Активно слушање – како чујем другог, како разумем. 

Вршњачко насиље – помоћ жртви, помоћ насилнику ( како могу вршњаци да 

помогну антагонистима) 

Форум театар -  представљамо, кроз кратак драмски приказ, ситуацију 
реалног конфликта и анализа ,,,Шта је могло другачије'?“ 

Тајни деда Мраз -  игрица са поклонима. 

Децембар 2022.г. 

5. 
Празници – наши обичаји 

Св.Сава – лик и дело 
Јануар 2023.г. 

6. 

Здрави стилови живота – правилна исхрана и физичка активност. 

Тимски рад и правила тимског рада 

Јавни наступ – превазилажење треме, страха од јавног представљања. 

Како проводимо слободно време 

Фебруар  2023.г. 

7. 

Представљамо књигу/филм  коју смо прочитали/одгледали 

О проблемима у учењу. 

Хуманитарне акције у нашем окружењу – како их препознајемо, учествујемо, 

зашто су важне. 

Март 2023.г. 

8. 

Смех и шале – какав хумор волимо? 

У сусрет ускршњим празницицма – породичне вредности. 

Дигитални свет -  представљамо своје најзанимљивије фотографије 

Анализа успеха и дисциплине – начини за превазилажење неуспеха у учењу. 

Април 2023.г. 

9. 
1.мај –  Празник рада, смисао и важност овог празника 

Уређење школског простора 
Анегдоте из школског живота 

Мај 2023.г. 



Годишњи план рада Школе за музичке таленте у Ћуприји 
школска 2022/23.година 

66 
 

Моје вештине – упознајте моје ,,скривене“ вештине 

10. 
Шта сам понео са собом на крају 6. разреда. 
Весели одељењски сусрет 

Јун 2023.г. 

 
 

Програм рада за СЕДМИ разред 

Разредни старешина: Жарко Боровина 

Р.б. Тема Време реализације 

1. 

Шта знамо о ковиду 19 

Све мере превенције и заштите од заражавања 

Физичка, а не социјална дистанца 

Правилник о боравку у дому за време пандемије 

Септембар 2022.г. 

2. 

Обележавање Дечје недеље 

Однос професор-ученик 

Радне навике, добра организација времена 

Значај физичке активности за психофизичко здравље 

Октобар 2022.г. 

3. 

Безбедно коришћење интернета 

Препознај ризик у себи и око себе- заштита од пожара 

Ја нисам поводљив – ШБН 

Ненасилна комункација 

Вршњачко насиље 

Новембар 2022.г. 

4. 

Преоптерећеност ученика- наставне и ваннаставне активности 

Слободна тема по избору ученика 
Успех и дисциплина на крају првог полугодишта 

Спремамо се за Нову годину 

Децембар 2022.г. 

5. 

Спремамо се да обележимо Дан Светог Саве 

Навијачке групе, ризици 

Превенција пушења 

Слободна тема по избору ученика 

Јануар 2023.г. 

6. 
Навијачке групе, ризици 

Превенција пушења 

Слободна тема по избору ученика 

Фебруар 2023.г. 

7. 

Превенција наркоманије 

Култура комуникације међу младима 

Екологија и њен значај 

Колико добро познајем себе 

Март 2023.г. 

8. 
Анализа успеха на крају трећег тромесечја 

Породично васпитање – одраз моје личности и мог понашања 

Весели Ускрс  

Април 2023.г. 

9. 

Лична и општа хигијена 

Бонтон  - како се понашамо на јавном месту 
Како избећи страхове и анксиозност 

Мој план рада и одмора 

Мај 2023.г. 

10. 
Хуманизација односа међу половима 

Слободна тема по избору ученика 

Идемо на распуст 

Јун 2023.г. 

 

Програм рада за ОСМИ  разред 

Разредни старешина: Весна Тирменштајн 

Р.б. Тема Време реализације 

1. 

Како да уредимо односе у одељењу 

Брига о школској имовини 

Правила живота и рада у школи са интернатом 
Однос наставник- ученик 

Септембар 2022.г. 

2. Хуманост на делу Октобар 2022.г. 
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Брига о здрављу- развијање личне одговорности о хигијени тела 

Методе и технике учења 

Шта и како читате 

3. 

Предрасуде и борба против предрасуда 

Анализирамо рад у првом тромесечју 

Однос родитељ-дете, конфликт 

Поштујући себе, поштујем и друге 

Како оплеменити животни и радни простор 

Новембар 2022.г. 

4. 

Понашање на јавном месту 

Правилна комуникација 
Бацање петарди- за и против 

У сусрет Новој години 

Децембар 2022.г. 

5. 
Моја осећања 

Слободна тема по избору ученика 
Јануар 2023.г. 

6. 

Оптерећеност ученика-редовна настава и ваннаставне активности 

Професионална оријентација- шта желим и шта могу 

Колико добро познајем себе 

Друг, пријатељ, симпатија 

Фебруар 2023.г. 

7. 

Шта је то љубав 

Шта ми прија у школи, а шта бих мењао 

Сличности и разлике међу нама 

Моја сарадња са психологом 

Март 2023.г. 

8. 
Пушење и алкохол су штетни по здравље 

Ја нисам поводљив 
Април 2023.г. 

9. 

Мој рад је мој успех 

Шта читам, слушам, гледам 

Ненасилна комуникација 

Породично васпитање-одраз моје личности и мог понашања 

Мај 2023.г. 

10. 

Како избећи страх и анксиозност 

Развијање културе понашања 

Још једна школска година је за нама 

Јун 2023.г. 

 

Програм рада за ДЕВЕТИ разред 

Разредни старешина: Весна Тирменштајн 

Р.б. Тема Време реализације 

1. 

Кодекс понашања ученика у школи 

Изграђивање имиџа одељенске заједнице 

Однос према ауторитетима и запосленима у школи 

Однос према школском инвентару 

Септембар 2022.г. 

2. 

Културна комуникација међу младима 

Облачење ученика 

Узроци неспоразума у комуникацији 

Асертивно понашање 

Октобар 2022.г. 

3. 

Равноправност међу половима 

Да ли прихватамо све што нам се нуди 

Радне навике- добра организација времена 

Новембар 2022.г. 

4. 

Како проводимо слободно време 

Хигијена у адолесценцији 

Бацање петарди- за и против 

У сусрет Новој години 

Децембар 2022.г. 

5. 
Анализа успеха ученика и одељења 

Здрава исхрана је пола здравља 
Јануар 2023.г. 

6. Превенција алкохолизма Фебруар 2023.г. 
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Превенција пушења 

Превенција наркоманије 

Репродуктивно здравље 

7. 

Контрацепција 

Значај физичког за психичко здравље 

Препознај ризик у себи и заштити се од пожара 

Секте 

Март 2023.г. 

8. 
Навијачке групе- ризици 

Зависност од коцкања 
Април 2023.г. 

9. 

Безбедно коришћење интернета 

Учешће у истраживањима- анкете 

Трговина људима 

Утицај интернета на учење и дружење 

Мај 2023.г. 

10. 

Ноћни изласци- шта радим у вечерњим сатима 

Посете културним, спортским и осталим  

Манифестацијама 

У сусрет веселом распусту 

Јун 2023.г. 

 

Програм рада за ДЕСЕТИ разред 

Разредни старешина: Жарко Боровина 

Р.б. Тема Време реализације 

1.  

Распоред часова, календар, распоред тестова и писмених задатака 

Утврђивање правила понашања 

Правила понашања у школи за време пандемијске ситуације 

Шта знам о ковиду 

Септембар 2022.г. 

2.  

После акскурзије – анализа, сугестије, предлози за следећу екскурзију 

Ваннаставне активности, Ђачки парламент 

Тема по избору ученика 

Октобар 2022.г. 

3.  

Помоћ млађим ученицима 

Успех на крају првог тромесечја 
Мере за побољшање успеха 

Паметан потрошач (радионица) 

Новембар 2022.г. 

4.  

Полагање матуре – информације 

Час посвећен Светском дану људских права (10. децембар) 

Недеља лепих порука 

Крај првог полугодишта 

Децембар 2022.г. 

5.  
Разговор о нашем разреду као тиму 

Јануар 2023.г. 

6.  

Ментално здравље (радионица) 

Наставак радионице 

Свет без насиља (радионица) 

Добровољно давање крви 

Фебруар 2023.г. 

7.  

Зелени свет (радионица) 

Припрема за студирање – презентација факултета, проф. оријентација 

Договор о Carеer day 

Тема по избору ученика 

Март 2023.г. 

8.  

Спортски дан 

Треће тромесечје – анализа успеха 

Анализа постигнућа у току школске године 
Значај језика у образовању 

Април 2023.г. 

9.  

(Не)радо се присећам својих школских дана (разговор, анегдоте ..) 

Предлози за похвале и награде ученицима 

Врсте понашања у друштву 

Рад по тимовима 

Мај 2023.г. 



Годишњи план рада Школе за музичке таленте у Ћуприји 
школска 2022/23.година 

69 
 

 

10.  

“Состенуто тим“ 

“Состенуто тим“ 

“Состенуто тим“  
Јун 2023.г. 



Годишњи план рада Школе за музичке таленте у Ћуприји 
школска 2022/23.година 

70 
 

ДОМ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ 
 

 

СПИСАК  УЧЕНИКА  

 

 

Бр. Име и презиме Разред 
Васпитач 

групе 

 

Место 

 

1.  Марија Јовановић 2. МЂ Параћин 

2.  Хелена Марјанов 3. МЂ Зајечар 

3.  Магдалена Стаменковић  5. ГН Параћин 

4.  Ана Иванковић 5. ГН Параћин 

5.  Ивона Милосављевић 5. ГН Параћин 

6.  Јован Јан Младеновић 6. ГН Зајечар 

7.  Растко Савовић 6. ГН Београд 

8.  Елена Ивковић 6. ГН Смедеревска Паланка 

9.  Моника Мусић 7. ГН Ниш 

10.  Николина Јовановић 7. ГН Параћин 

11.  Максим Радивојевић 7. ГН Бор 

12.  Ника Шуља 7. ГН Београд 

13.  Ани Милутиновић  7. ГН Крушевац 

14.  Тара Јовановић 7. ГН Ниш 

15.  Даница Вукелић 7. ГН Савски  венац, Београд 

16.  Александра Ђокић 8. ДЂ Параћин 

17.  Искра Тодоровић 8. ДЂ Јагодина 

18.  Лена Зорић 8. ДЂ Ресавица 

19.  Дамир Карић 8. ДЂ Ресавица 

20.  Вук Пјевовић 8. ДЂ Ивањица 

21.  Соња Жунић 8. ДЂ Стара Пазова 

22.  Даница Ковачевић 9. ДЂ Чачак 

23.  Лазар Ристовић 9. ДЂ Ужице 

24.  Ивана Шеровић 9. ДЂ Врњачка Бања 

25.  Ариф Кобилић 9. ДЂ Травник 

26.  Дуња Ненадовић 9. ДЂ Чачак 

27.  Хана Танасковић 9. ДЂ Ћуприја 

28.  Ања Мишковић  9. ДЂ Суботица 

29.  Николина Лучковић 9. ДЂ Ниш 

30.  Борко Савовић 9. ДЂ Ужице 

31.  Лара Киш 10. СМ Параћин 

32.  ТеонаЈовановић 10. СМ Ниш 

33.  Нађа Комленић 10. СМ Сремска Митровица 

34.  Наталија Урошевић 10. СМ Добановци, Београд 

35.  Елена Богдановић сл. СМ Параћин 

36.  Бојана Шеровић сл. СМ Врњачка Бања 

37.  Миодраг Вукајловић сл. СМ Београд 

38.  Сара Трусник сл. СМ Вршац 

39.  Жељко Тамбурић сл. СМ Крушевац 

40.  Дарија Срејић сл. СМ Параћин 

41.  Јована Смиљанић сл. СМ Параћин 

42.  Стојанка Пешић сл. СМ Свилајнац 

43.  Мина Станковић сл. СМ Параћин 

44.  Maрта Медан сл. СМ Панчево 

45.  Урош Адамовић сл. СМ Уб 

46.  Ања Петковић сл. СМ Нови Сад 

47.  Aња Јанеш сл. СМ Бор 

48.  Трујановић Елвис сл. СМ Ћуприја 
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Табела 2 –Списак ученика у Дому школе за музичке таленте 

 

УЧЕНИЦИ ДРУГИХ ШКОЛА - КОРИСНИЦИ УСЛУГА ДОМА 

 Име и презиме Разред Школа Место Васпитач 

групе 

1.  Софија 

Радовановић 

Први разред Медицинска 

школа 

Деспотовац АВ 

2.  Јања 

Стојмировић 

Први разред Медицинска 

школа 

Баточина АВ 

3.  Кристина 

Адамовић 

Први разред Медицинска 

школа 

Деспотовац АВ 

4.  Борисав 

Младеновић 

Први разред Медицинска 

школа 

Бела Паланка АВ 

5.  Стана 

Пауновић 

Први разред Техничка 

школа 

Ресавица АВ 

6.  Анастасија 

Здравковић 

Први разред Техничка 

школа 

Деспотовац АВ 

7.  Стојанка 
Реџепи 

Други 
разред 

Техничка 
школа 

Ражањ АВ 

8.  Теодора Тошић Први разред Медицинска 

школа 

Свилајнац АВ 

9.  Николина 

Јовановић 

Други 

разред 

Медицинска 

школа 

Жагубица АВ 

10.  Вања 

Васиљевић 

Други 

разред 

Медицинска 

школа 

Ресавица АВ 

11.  Мина 

Марјановић 

Четврти 

разред 

Медицинска 

школа 

Деспотовац АВ 

Табела 3 – Списак ученика других школа 

 

УЧЕНИЦИ КОЈИ НИСУ У ИНТЕРНАТУ И КОРИСТЕ САМО ОБРОКЕ 

 

Р.б. 
Име и презиме ученика 

Разред Васпитач 

групе 

Место 

1. Ђорђевић Невена 1. МЂ Ћуприја 

2. Паунковић Бранко 1. МЂ Ћуприја 

3. Филиповић Алексија 1. МЂ Ћуприја 

4. Филиповић Сташа 1. МЂ Ћуприја 

5. Ћурић Елена 2. МЂ Ћуприја 

6. Кнежевић Неда 2. МЂ Ћуприја 

 7. Аврамовић Николина  2. МЂ Ресавица 

8. Николић Милица 3. МЂ Ћуприја 

9. Станковић Дуња 3. МЂ Ћуприја 

10. Јанковић Мила 4. МЂ Ћуприја 

11. Павловић Лена 4. МЂ Ћуприја 

12. Јовановић Андреј 4. МЂ Јагодина 

13. Обрадовић Милица 4. МЂ Ћуприја 

14. Филиповић Петра 5. ГН Ћуприја 

15. Савић Сергеј 5. ГН Ћуприја 

16. Милеуснић Андреј 7. ГН Ћуприја 

17. Јовановић Михајло 7. ГН Ћуприја 

18. Марковић Мира 7. ГН Ћуприја 

19. Ђорђевић Анђела 7. ГН Ћуприја 

20. Трипковић Јелена 7. ГН Ћуприја 
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21. Марија Радивојевић 9. ДЂ  Бор 

22. Марковић Маја СЛ СМ Ћуприја 

23. Миљковић Динка СЛ СМ Јагодина 

Табела 4 - Списак ученика који користе услугу исхране 

 

 

Сектор виталних потреба ученика 

 

Виталне потребе ученика се одвијају кроз дневни и ноћни одмор ученика:   

 Ноћни одмор у трајању од 21 час до 650 часова ујутру; 

 Дневни одмор у зависности од узраста и распореда вежбања и учења. 

Режим исхране 

Радним данима: 

 Доручак - од 0735 до 0755  часова; 

 Ручак - од 1230 до 1300 часова; 

 Ужина - од   935 до 1000 часова; 

од 1530 до 1600 часова; 

 Вечера - од 1830 до 1900 часова.  

 

Суботом: 

 

 Доручак -  од 0740 до 0930часова; 

 Ручак      -  од 1230 до 1300 часова; 

 Ужина    -  од 1530 до 1600 часова; 

 Вечера    -  од 1830 до  1900 часова. 

 

Недељом: 

 

 Доручак-  од 0930 до 1000 часова; 

 Ручак       -  од 1300 до 1330 часова; 

 Ужина     -  од 1530 до 1600 часова; 

 Вечера     -  од  1900 до 1930 часова. 

 
 

 

 

 

 

Временска артикулација  
 

 
ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК   

Време 

 

Активности ученика  
 

07:00  Устајање  
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07:00-07:30 Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање украсним 

прекривачем, одлагање личних ставри на предвиђена места ( ормари за обућу, ормари за 

гардеробу, фиока под креветом)  

07:35-07:55  Доручак  

09:35-09:55 Ужина 

08:00-12:25  Општеобразовна и музичка настава  

12:30-13:00 Ручак 

1300-21:00  Музичка настава  

Вежбање  

Учење   

Рад у васпитним групама  

Слободне и ваннаставне активности ученика   

15:30-16:00  Ужина  

18:30-19:00  Вечера  

19:00-20:45 

 
Музичка настава 

 Одлазак на спавање  

до 21:00  за ученике од 1. до 4. разреда  

до 21:30  за ученике 5 . и  6. разреда  

до 22:00  за ученике  7.  и 8. разреда  

до 22:30  за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“ (уз дозволу васпитача)  

Туширање До времена одласка на спавање 

Табела 12. Временска артикулација 

 

 СУБОТА   

07:00-09:00 Устајање – у зависности од обавеза 

07:00-09:00 Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање украсним 

прекривачем, одлагање личних ствари на предвиђена места ( ормари за обућу, ормари за 

гардеробу, фиока под креветом)  

07:00-09:30 Доручак   

09:00-12:00 Учење  

Настава 

Вежбање на инструменту  

Слободне активности 

12:30-13:00 Ручак са ужином 

13:00-18:30 Учење  

Настава 

Вежбање на инструменту 

Слободне активности 

18:30-19:00  Вечера  

 Одлазак на спавање 

до 21:30  за ученике од 1. до 4. разреда  

до 22:00  за ученике 5 . и  6. разреда  

до 23:00  за ученике  7.  и 8. разреда  
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до 00:00  за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“   

Туширање До времена одласка на спавање 

Табела 13. Временска артикулација у дому 

Напомена: 

1. Када је радна (наставна) субота, устајање је по распореду од понедељка до петка;  
2. Због динамике активности ученика у вези са музичком и општеобразовном наставом, распоред је 

подложан променама о којима ће ученици бити благовремено обавештени.  
3. Изласци у току недеље и викендом искључиво у договору и у пратњи васпитача или наставника 

 

НЕДЕЉА   

09:00 Устајање  

09:00-9:30  

Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање украсним 

прекривачем, одлагање личних ствари на предвиђена места (ормари за обућу, ормари за 

гардеробу, фиока под креветом) 

9:30-10:30 Доручак 

10:00-13:00 Слободне активности 

Уређење соба, кабинета…  

Вежбање на инструменту и друге активности везане за Дом и Школу • 
13:00-13:30 Ручак са ужином  

13:30-19:00 Слободне наставне активности 

19:00-19:30 Вечера  

 Одлазак на спавање  

до 21:00 за ученике од 1. до 4. разреда  

до 21:30 за ученике 5 . и  6. разреда  

до 22:00 за ученике  7.  и 8. разреда  

до 22:30 за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“ (уз дозволу васпитача)  

Туширање До времена одласка на спавање 

Табела 14. Временска артикулација 
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