
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    август, 2022.године   

  

                ШКОЛСКА 2021/22.ГОДИНА    

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ    

ЋУПРИЈА      



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

Републике Србије, бр.88/2017, 27/2018-други закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021) и члана 44. Статута 

школе за музичке таленте Ћуприја, Школски одбор на седници одржаној 30.8.2022 године донео 

је одлуку да се усвоји  

 

Годишњи извештај о раду  

Школе за музичке таленте  
 

1. УВОД   

  

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

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

професионалне музичаре. У току десетогодишњег школовања, ученици живе у условима интернатског 
смештаја и савладавају интензиван програм музичке и општеобразовне наставе. По сличном концепту 

раде само још две педагошке установе у свету- Централна музичка школа у Москви и школа „ Јехуди 
Мењухин “  у Лондону.   

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

сарадњом са Факултетом музичке уметности у Београду, школа постоји више од 45 година. Позната је 
по својим резултатима и прослављеним бившим ученицима, а изнедрила је преко 200 младих музичара, 

који су своје школовање наставили на факултетима у земљи и иностранству.   

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

широм наше земље и у иностранству.   

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

пласирани по освојеним наградама.   

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

  

Директор школе  

Данијела Јовић 

 

2. УСЛОВИ РАДА   

Рад школе базирао се на следећим циљевима:   

 Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика неопхдних за разумевање 

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

интересовањима;   

 Подстицање и развој физичких и здравствених способности;   

 Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење;  

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

развој и будући живот;   



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

 Усвајање, разумевање и развој социјалних и моралних вредности демократски уређеног, 

хуманог и толерантног друштва;   

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

способности за живот у демократски уређеном друштву;   

 Развијање другарства и пријатељства, вредности заједничког живота и подстицање 

индивидуалне одговорности.  
 

2.1. Материјално технички услови рада  

Настава је реализована у следећим објектима наставног рада:  

 учионица за општеобразовну наставу  

 учионице за учење и вежбање  

 учионице за музичку теоријску наставу   

 31 кабинет за индивидуалну наставу и вежбање  

 кабинета за наставу упоредног клавира   

 камерна сала   

 библиотека/нототека/медијатека  

 просторија опремљена и прилагођена за одржавање физичког васпитања и корективне 

гимнастике   

 дигитална учионица са 10 компјутерских места   

 просторија за клавирске пробе, камерну музику и читање с листа   

  
Просторни услови за реализацију социјалне функције школе:  

 кухиња   

 трпезарија   

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

 просторија за стони тенис   
 

Наставничка зборница и кабинети за ваннаставно особље   

 наставничка зборница   

 кабинет за психолога   

 канцеларија за рад административног особља  

 канцеларија за референта обезбеђења  

 

2.2. Објекти за васпитно-образовни рад  

 

Школски објекат 

1. Уређен је прилаз школи, односно стаза и степениште на главном улазу и степениште код 

улаза у интернатски део објекта. Такође, уређено је и степениште код бочног улаза у школу, 

и прилагођено особама са посебним потребама.  



2. Уређене су канцеларије директора, техничког секретара, секретара школе. Уређење је 

подразумевало кречење просторија, и замену старог и дотрајалог намештаја новим и 

функционалним намештајем.  

3. Ротари клуб Београд даровао је школи десет нових гудала. До сада су нам поклонили 10 

кофера за виолину, кофер за виолу и три футроле за виолончело.  

4. Стара машина за прање судова у кухињи у домском делу замењена је новом и 

савременијом машином што умногоме олакшава рад особља и омогућава бржу припрему 

посуђа за наредне оброке.  

Двориште школе 

5. Посечена су стара дебла топола и посађене младице платана.  

6. Такође, постављена је нова рампа на улазу у двориште школе.  

7. Током школске године рађено је на обогаћивању и одржавању дворишне флоре. 

 

2.3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА   

  
2.3.1. Наставници инструменталне наставе   

Р.

б.  

Презиме и име 

наставника  

Наставни 

предмет  

Разред у којима 

предаје  
% 

анга

ж.  

СС

С  

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  
30 неодређено  

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  14 неодређено  

5.  
Драгутин 

Младеновић  
виолина  3,4,5,6,9,10 100  VII  15 неодређено  

6.  
Даница 

Гавриловић  виолина  
Припремни,1,4,9 

100  VII  34 неодређено  

7.  Милош Симић  виола  

читање с 

листа 

3,4,5,8,10, 

 

80 

20 

 

VII/

2  

17  неодређено  

8.  Немања Живановић  виола  
1,2,3,5,8,10 

100  VII  3 неодређено  

9.  Невена Бусарац  виолончело  4,5,9,10 100  VII  13  неодређено  

10.  Ивовић Жељко  

Камерна 

музика/ 

Мали 

oркестар/  

Читање 

партитура  

4,5,7,8,9,10 

50/  

20/  

30  

VII  11  неодређено  



11.  
Стефан 

Гавриловић 

Наставник 

практичне 

наставе/ 

 

Од припремног до 

десетог разреда 
 VII 1 

одређено 

12.  

Душан 

Здравковић  

 

Контрабас/ 

читање 

партитура  

3,4,5,6 

  

90/  

10  

  

VII  5  неодређено 

13.  Драган Мирчић  

читање  

партитура/  

Средњи и 
Велики 

оркестар  

6,7,8,9,10 80/ 20  VII  11 неодређено  

14.  

Катарина Павловић 

(замена Данијеле 

Јовић) 

Виолина/ка

мерна  

музика  

4,5,6,7,8,9,10 

100/  

(40/  

40)  

VII/  

VII/  

VII  

10  одређено  

15.  Милош Чорлија  
 

Виолина  
1,3,4,9,10 

60  

  
VII  4  неодређено  

16.  Ели Крстева  Виолончело  
2,4,7,8,9,10 

100  
VII/

2  
9 неодређено  

17.  

  

Јелена 

Василијевић  

  

Упоредни 

клавир  
Од 3. до 8. разреда 100  VII  11  неодређено 

18.  
Ненад 

Милошевић  

Упоредни 

клавир  
Од 3. до 8. разреда 100  

VII/

2  
23  неодређено  

 

2.3.2.  Наставници музичких теоријских предмета   

 

Р.б.   
Презиме и 

именаставника   

Наставни 

предмет   
Разред   

%  

Ангаж. 
ССС   Р.С.   

Статус   

р.о.   

1. Марија Костић 

Музички 

инструменти/ 

Теорија музике/ 

Контрапункт/ 

Национална 

историја 

музике/ 

-Историја 
музике са 

познавањем 

музичке 

литературе/ 

Хармонија  

Од 6. до 10. 

разреда 

5/ 

10/ 

15/ 

5/ 

30/ 

35/ 

  

VII  3  неодређено  

2. 

Ирена  

М.Милошевић  

  

Солфеђо/ 

Хор 

  

 

Припремни,1,2,3,5

,6,7,8,9,10 

90/ 

10 
VII  16  

  

неодређено  



 

3. 

 

Горан Миљковић  

  

Солфеђо/ 

Теоријски 

музички 

предмети 

4/од 7. до 10. 

разреда 

30/ 

20/ 

   50 

VII  23 неодређено  

 

2.3.3. Клавирски сарадници   

 

Р.б.   
Презиме и име 

наставника   

%  

ангажовања 

Степен стр. 

спреме   

Радн

и  

стаж   

Статус р.о.   

1. Јована Николић 100 VII 3 неодређено 

2. Зоран Гавриловић 100 VIII 29 неодређено 

3. Уки Оваскаинен 30 VII / 
Уговор о извођењу 

наставе 

  

2.3.4. Наставници општеобразовних предмета   

 

Р.б 

Презиме и 

име 

наставника 

Наставни 

предмет 

Разред у 

којима 

предаје 

% 

анга

ж. 

Степе

н стр. 

спре

ме 

Радн

и 

стаж 

Статус 

р.о. 

1. Антић Весна 
Српски језик и 

књижевност 
5-10 

40 

65 
VII 28 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 

Библиотекар 

5,6,7,8 

10/ 

19/ 

50 

VII 16 

неодређено/ 

одређено / 

неодређено 

4. Даца Стевановић Немачки језик 9,10 11 VII 16 неодређено 

5. Андрејић Весна 

Наставник у 

целодневној 

настави са 

одељенским 

старешинством 

1,4 100 VII 29 неодређено 

6. 
Љиљану 

Тодоровић 

Наставник у 

целодневној 

настави са 

одељенским 

старешинством 

2,3 100 VI 33 неодређенo 

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 са 

историјом 

културе и 

цивилизације 

Историја 

5-9 
10/ 

25 
VII 21 неодређено 

10. 

Ивана 

Гавриловић/ 

Славица Павловић 

Географија 

 
5-8 25 VII 19/1 

неодређено/ 

одређено 

11. 

Жарко Боровина 

(замена за 

Миљанић Дарка) 

Физика 6-9 20 VI 
8/ 

16 

одређено/ 

неодређено 

12. 

Жарко Боровина 

/Данијела 

Станојевић/ 

Математика 5-8 44 VII 8/5 
одређено/ 

неодређено 

13. Срђан Живановић Хемија 7,8 10 VII 2 одређено 

14. 
Слађан 

Миленковић 
Ликовна култура 5,6,7 15 VII 25 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 27 неодређено 

18. Данијела Дачић 
Физичко 

васпитање 
5-10 100 VII 22 неодређено 

19. 
Жарко Боровина 

 

Информатика и 

рачунарство 
5-9 25 VII 8 одређено/ 

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

10 
30 VII 12 

уговор  о 

извођењу наставе 

 

21. Илија Најдановић 
Практична 

настава 
9,10 10 IV 3 одређено време 

 

2.3.5. Ваннаставно особље школе   

 

Р.б. 
Презиме и 

именаставника 
Радно место % ангаж. ССС 

Радни 

стаж 
Статус р.о. 

1. Данијела Јовић Директор 100 VII 17 неодређено 

2. 
Зорана Првуловић 

Мирчић 

помоћник 

директора/васпитач 
100 VII 31 неодређено 

3. Мирјана Паунковић секретар 
50 (у установи 

стандарда) 

50 (школа) 

VII 11 неодређено 

4. Сања Миливојевић секретар (школа) 50 VII 4 одређено 

5. 
Александра 

Милoвановић 
шеф рачуноводства 

50 (у установи 

стандарда) 

50 (школа) 

VII 3 неодређено 



6. Ивана Ћирић 

стручни сарадник 

психолог/ 

организатор 

практичне 

наставе 

50/50 VII 9 неодређено 

7. Јасна М. Стојановић 
стручни сарадник 

психолог 

50 (у установи 

стандарда) 

50 (школа) 

VII 17 
неодређено 

 

9. Радица Алексић 

-референт за 

административно 
правне послове 

-Референт за 

финансијско 

рачуноводствене 

послове 

50 /50 IV 41 неодређено 

11. Милан Рамадановић 
Домар, мајстор 

одржавања 
100 IV 5 неодређено 

12. Љиљана Рошковић чистачица 100 I 31 неодређено 

13. Драгица Тодосијевић чистачица 100 II 4 одређено 

14. Стојановић Злата чистачица 100 II 32 неодређено 

15. 
Небојша 

Добросављевић 

Домар,мајстор 

одржавања 
100 III 3 неодређено 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ  

3.1. Дневни ритам рада   

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

Закона о основама система образовања и васпитања, а према плану и програму који је утврђен 

Правилником о плану и програму музичког образовања и васпитања деце и омладине са 

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

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

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

музичке наставе.   

   

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

13:45 часова, а у поподневним сатима, након ручка, организована је настава од 13:0020:45 час.  
  

 

ПРВИ ЧАС  08:00 – 08:45  

ОДМОР  08:45 – 08:50  

ДРУГИ ЧАС  08:50 – 09:35  

ВЕЛИКИ ОДМОР  09:35 – 10:00  



ТРЕЋИ ЧАС  10:00 – 10:45   

ОДМОР  10:45 – 10:50  

ЧЕТВРТИ ЧАС  10:50 – 11:35  

ОДМОР   11:35 – 11:40  

ПЕТИ ЧАС  11:40 – 12:25  

ОДМОР (РУЧАК)  12:25 – 13:00  

ШЕСТИ ЧАС/ 

 ПРВИ ЧАС  13:00 – 13:45  

ОДМОР  13:45 – 13:50  

ДРУГИ ЧАС  13:50 – 14:35  

ОДМОР  14:35 – 14:45  

ТРЕЋИ ЧАС  14:45 – 15:30  

ОДМОР (УЖИНА)  15:30 – 16:00  

ЧЕТВРТИ ЧАС  16:00 – 16:45   

ОДМОР  16:45 – 16:50  

ПЕТИ ЧАС  16:50 – 17:35  

ОДМОР  17:35 – 17:45  

ШЕСТИ ЧАС  17:45 – 18:30   

ОДМОР (ВЕЧЕРА)  18:30 – 19:00  

СЕДМИ ЧАС  19:00 – 19:45  

ОДМОР  19:45 – 20:00  

ОСМИ ЧАС  20:00 – 20:45  

  

 

 

 



 



 

 3.2. Расподела ученика према разредима музичке наставе  

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

  

ОСНОВНИ НИВО ОБРАЗОВАЊА СРЕДЊИ НИВО ОБРАЗОВАЊА  

Разред  Инструмент  Број 

ученика  
Разред  Инструмент  Број 

ученика  

ПРИПРЕМНИ 

Виолина   6 (-1) 

СЕДМИ 

Виолина   4 

Виола    Виола     

Виолончело    Виолончело    1 

Контрабас     Контрабас     

ПРВИ 

Виолина   2 

ОСМИ 

Виолина    7 

Виола     Виола     

Виолончело    1 Виолончело   2 

Контрабас     Контрабас     

ДРУГИ 

Виолина    3 

ДЕВЕТИ 

Виолина    7 

Виола     Виола    3 

Виолончело     Виолончело   2 

Контрабас     Контрабас     

ТРЕЋИ 

Виолина   7 (-1) 

ДЕСЕТИ 

Виолина    5 

Виола    Виола    2 

Виолончело   5 Виолончело    2 

Контрабас     Контрабас    3 

ЧЕТВРТИ 

Виолина   2  

Виола    

Виолончело   2 

Контрабас    

ПЕТИ 

Виолина   6 

Виола   1 

Виолончело    

Контрабас     

ШЕСТИ 

Виолина   3 

Виола   1 

Виолончело    

Контрабас     

      *Два ученика је током школске године премештено  у другу школу  
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4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ ВЕЋА 

ШКОЛЕ   

 4.1. Извештај о раду Школског одбора   

Школски Одбор ради у саставу: 

• Саша Ђорђевић – представник родитеља, председник 

• Весна Антић – представник запослених, заменик председника 

• Марина Ђорђевић – представник запослених 

• Зоран Гавриловић – представник запослених 

• Љубомир Милановић – представник локалне заједнице (са ФМУ) 

• Срђан Сретеновић – представник локалне заједнице (са ФМУ) до 09. 11. 2021. год. 

• Ивана Аћимовски – Жикић од 09. 11. 2021. год. 

• Предраг Стојадиновић – представник локалне заједнице 

• Далиборка Богдановић– представник родитеља 

 Катарина Ненадовић– представник родитеља 

• Весна Андрејић - синдикат Независност 

 

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

разматрао и усвајао извештаје, давао сагласности и сугестије на дванаест одржаних седница. Све 

седнице су одржане електронским путем. 

1. седница: 15. септембар 2021.године: 

•    Усвојен је записник са претходне седнице 

•    Усвојен је Годишњи план рада Школе за музичке таленте у Ћуприји за школску 2021/2022. 

годину. 

 Усвојен је Извештај о реализацији школског развојног плана за период од 2018. до 2021. године. 

 Дата је сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у Школи за 

музичке таленте у Ћуприји бр. 01-2048 од 31.08.2021.год. 

 Усвојена је Измена бр.4. финансијског плана Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2021. 

годину. 
 

2. седница: 18. октобар 2021.године: 

 

 Усвојен је записник са претходне седнице 

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

 Усваја се Измена и допуна бр. 4. Интерног план набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји 

за 2021. Годину. 

 Донета је одлука о исхрани запослених 

 Усваја се жалба наставника/васпитача Иване Гавриловић 

 

3. седница:  19. новембар 2021.године: 
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 Усвојен је записник са претходне седнице 

 Усвојена је Измена бр.6 финансијског плана Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2021. 

годину. 

 Усвојена је Измена и допуна бр. 5. Интерног план набавки Школе за музичке таленте у 

Ћуприји за 2021. Годину. 

 Читање Решења о разрешењу/именовању члана школског одбора 
 

4. седница:  19. децембар 2021. године 

Усвојен је записник са претходне седнице 

Усвојен је Измена финансијског плана бр.7. Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2021. годину. 

 Усвојене су се Измене и допуне Правилника о организацији рачуноводствене службе и уређењу 

буџетског рачуноводства  Школе за музичке таленте у Ћуприји. 

 Усвојен је Правилник о организавији и спровођењу редовног пописа имовине и обавеза и 

усклађивању стварног стања са књиговодственим стањем Школе за музичке таленте у Ћуприји. 

 Донета је Одлука о поклонима деци запослених за Нову годину и Божић  
 

5.седница  30. децембар 2021.године: 

 Усвојен је записник са претходне седнице 

 Усваја се Финансијски план Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2022. годину. 

6.седница: 11. јануар 2022.године: 

• Усвојен је записник са претходне седнице 

• Одлучено о жалбама запослене Иване Гавриловић 
 

7.седница: 2.фебруар 2022.године: 

• Усвојен је записник са претходне седнице 

• Усвојен је Извештај о попису нефинансијске имовине са прелогом за расходовање основних 

средстава Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2021. годину. 
 

8.седница: 08. фебруар 2022.године: 

• Усвојен је записник са претходне седнице 

• Усвојен је Извештај о попису финансијске имовине са предлогом за отпис потраживања и 

обавеза Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2021. годину. 

• Усвојен је План (јавних) набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2022. годину. 

-Усвојен је Интерни план набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2022. годину.  

• Усвојен је Извештај о раду директора Школе за музичке таленте у Ћуприји за прво 

полугодиште школске 2021/2022. године. 
 

9.седница: 25. фебруар 2022.године: 
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• Усвојен је записник са претходне седнице 

• Усвојен је Годишњи финансијски извештај Школе за музичке таленте у Ћуприји за 2021. 

годину. 

10.седница: 29. март 2022.године: 

• Усвојен је записник са претходне седнице 

• Усвојене су Измене и допуне бр. 6 Статута Школе за музичке таленте у Ћуприји бр. 01-284 од 

31.1.2018.год., мењаног Изменама бр.01-1959 од 19.7.2018.год., Изменама бр. 01-2550 од 

13.9.2018. год.,Изменама бр.01-1543 од 07.06.2019. године и Изменама бр. 01-2766 од 

18.10.2019. и Изменама бр. 01-795 од 15.04.2021.године. 

• Усвојен је Правилник о начину издаваља, класификовања архивирања и чувања архивске грађе 

и документарног материјала се Листом категорије архивске грађе и документарног материјала 

Школе за музичке таленте у Ћуприји. 

• Дата је сагласност за путовање ученика и  наставника Школе за музичке таленте у школској 

2021/2022 год. и  то:  

 

11.седница: 15. април 2022.године: 

• Усвојен је записник са претходне седнице 

• Усваја се Измена и допуна бр. 1 Интерног плана набавки Школе за музичке таленте у Ћуприји 

за 2022. Годину. 

• Усваја се Предлог расподеле неутрошених средстава претходних година Школе за музичке 

таленте у Ћуприји. 

12. седница: 26.август 2022.године: 

 Усвајање Извештаја о раду Школе за школску 2021/22.годину 

 Усвајање Извештаја о раду директора 

 И друго 

 

Саша Ђорђевић, председник Школског одбора 

 

4.2. Извештај о раду Савета родитеља 

У школској 2021/2022 години Савет родитеља радио је у следећем саставу: 

Припремни разред - Владан Станковић                                   

  1 разред - Синиша Јовановић                                    

  2 разред - Кристина Стаменковић 

  3 разред - Ана Младеновић 
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4 разрed - Оливера Пауновић 

5 разред - Јелена Добросављевић 

6 разред - Бранко Ненадовић 

7 разред - Зорица Киш           

8 разред - Снежана Марковић 

9 разред - Соња Станковић 

10 разред - Саша Ђорђевић 

Одржане су две седнице Савета родитеља на којима су расправљане следеће теме: 

Прва седница одржана 13.09.2021. 

Усвојени предлози за избор председника и заменика председника Савета родитеља; за осигурање 

ученика изабрана је понуда “Генерали Осигурање Србија” а.д.о. са премијом од 260.00 дин. 

годишње; Усвојен је програм рада Савета родитеља; Усвојен је предлог представника родитеља за 

Активе и Тимове у школи као И за Општински Савет родитеља; Упознавање чланова са 

Извештајем о раду Школе школска 2020/2021 год. , Планом рада за школску 2021/2022год. и 

Одлуком о избору уђбеника. 

Друга седница одржана 02.03.2022. 

Усвојен предлог чланова за нови сазив Школског одбора из реда родитеља. Разматрање актуелне 

ситуације око свакодневних излазака и могућности организације излета студената. 

                                                                                                     Председник Савета родитеља 

                                                                                                                                 Снежана Марковић  

 

4.3.Извештај о раду директора  

 

Својим највећим успехом ове школске године, сматрам што сам дописом са подробним 

објашњењем МПН, успела да добијем сагласност за одржавање наставе према сопственом моделу, 

тј. у непосредном контакту са ученицима. Из тог разлога били смо у прилици да реализујемо све 

активности, наставне и ваннаставне, провере знања и наступе на концертима, у различитим салама 

у Ћуприји, по градовима Србије и у најзначајнијим салама у Београду. 

Морам такође напоменути да је ова одлука довела и до умањења средстава које се школи уплаћују, 

будући да у дому нисмо имали ученике из других школа, али смо, упркос неоствареном приходу 

од око 1.000.000 динара, одлучили да само ми, под посебним режимом рада, будемо присутни у 

школи. 
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Размишљала сам пуно о данашњем извештају, као и сваки пут, када треба да се присетим и 

прикупим податке из појединачних својих извештаја, шта сам то све урадила... 

А онда сам схватила, да оно што сам урадила ја, урадили сте сви ви и оно што ви радите, прошло 

је и кроз моје руке. Јер ми смо тим. Сви шефови различитих служби, како у настави, тако и у 

ваннастави, сада знају свој посао и обављају га ревносно. Школа и дом су чисти, значи теткице 

раде свој посао, топло нам је, јер доле марљиво раде ложачи, настава се одвија према плану и 

распореду, ученици су марљиви, а наставници изузетно посвећени, психолошка  служба се бави 

децом и решава текуће или ванредне проблеме и ситуације, стручни сарадници пишу извештаје, 

координатори тимова воде своје тимове и тиме унапређују рад школе, а мој помоћник организује 

и прави распореде за редован, али и сваки ванредан дан у школи. Ученици су задовољни храном, 

јер се тим из кухиње труди да нутриционистички избалансирану храну учини што укуснијом, јер 

деца на њој одрастају. Васпитачи се о деци врло посвећено старају иако није био лак период, због 

забране изласка из школе... али то нам је донело једно здраво полугодиште, без иједног ковид 

позитивног ученика. Присуство учитељица до 15:30 сати такође је учинило да најмлађи ученици 

буду под контролом и да уредно обављају све своје обавезе. Библиотекар и нототекар унапређују 

библиотечки фонд, а Марија Костић је преузела друштвене мреже и објаве иду сада много брже и 

оглашавају наше активности. Нове фотографије на сајту улешпшале су и иновирале наш сајт и 

приступачност информацијама и актуелним дешавањима. Колегинице Ивана и Зорана прегледају 

све фотографије и текстове и помажу да се школа у јавности представи на најбољи могући начин, 

тј. реално, онако како јесте. Посебно сам задовољна сарадњом са родитељима који су разумели 

нашу потребу и тенденцију да њихова деца уче школу у непосредном контакту, те нису захтевали 

за стално иду кућама, осим када је за то постојао разлог, углавном здравствене природе. 

Захваљујући стручним сарадницима – психолозима урађен је годишњи План рада школе за 

школску 2021./2022.годину, као и Извештај о раду школе за школску 2020./2021.годину који су 

прикупили појединачне извештаје и уоквирили их у ова акта, да би затим благовремено били 

усвојени од стране Школског одбора. 

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

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

2021./2022. годину.  

И ако не кажем, знам да ће правници урадити уговоре и отпратити све промене у радно-правним 

односима, да ће промене финансијског плана, у складу са потребама, отпратити и измена плана 

јавних набавки и да смо за све радове, услуге или набавку добара, покривени уговорима. Крај 

телефона за све позиве и и са папирима који јој кроз руке прођу, је технички секретар, а шеф 

рачуноводства је исписала много дописа Министарству објашњавајући путне трошкове за које 

нисмо имали средстава, и на крају су схватили и определили нам потребан износ. Исто се односи 

и на промене по апропријацијама које су нам додељене. Све иде споро и тешко, али се на крају 

ипак дође до циља.  
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Редовне или ванредне инспекције различитих Министарстава у школу долазе са поштовањем, 

јер се о нашем правилном пословању зна, а то је и захваљујући доброј сарадњи са Школском 

управом из Јагодине. 

А да се овог полугодишта радило као у добра стара времена пре пандемије, сведоче концерти које 

смо одржали: најпре су сви дипломци одржали своје солистичке концерте у градовима из којих 

долазе, или у другим градовима, имали смо 2 концерта солиста у Галерији САНУ, које подржава 

Академик Иван Јевтић, садањи уметнички селектор концерата у Галерији САНУ. Сарадња са 

Центром за музику Коларчеве задужбине отворила је пролаз камерним ансамблима и Малом 

оркестру, на иницијативу бившег уметничког руководиоца, Драгана Ђорђевића, у оквиру циклуса 

„Како се слуша концерт“, који су припремили професор Малог оркестра и колеге које раде камерну 

музику. Одржали смо један диван променадни концерт. Нарочито смо били ангажовани око 

концерта у Великој дворани Коларчеве задужбине, чија је предпремијера одржана у Ћуприји, у 

сарадњи са композиторком и гитарискињом Мајом ле Ру, који смо припремали скоро годину дана. 

Редовним и посвећеним ангажовањем професора Великог оркестра, спремно смо дочекали 

швајцарског гитаристу, који је сјајно сарађивао са Великим оркестром, који су сада водили „неки 

нови клинци“. Увек се, након одласка једне генерације запитамо како ћемо даље, а онда се испиле 

нове снаге које повуку и изнесу бар једнако добро програме, али их обогате и једном новом, 

упечатљивом цртом напретка. 

Пројекти 

У ову школску годину ушли смо са муралом на великом, белмм зидом, јер нам је прошао пројекат 

Министарству културе: за израду мурала на централном зиду изнад шанка у холу школе – пројекат 

је урадила технички секретар Драгица Јовић – средства су нам одобрена и мурал су урадили млади 

академски сликари који су били наши сарадници на пројекту.  

Више је пројеката који нису прошли, везано за материјално и ивестиционо улагање, али, не 

посустајемо, већ пишемо и обраћамо се и даље. Јасно нам је да у држави има много школа којима 

су потребни основни услови за рад и образовање и да наше потребе јесу другачије, не мислим и 

луксузније, и верујем да ће доћи на ред. Оно што не добијемо, успешним економичним 

пословањем, сами ћемо уштедети и реализовати. 

Донације 

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

школске године, а сада смо добили и 10 гудала, нарочито за мале ученике, која ће допринети 

квалитетнијем извођењу захтевних програма у том узрасту. Захваљујемо се проф. Божи 

Радосављевићу на посредовању, учешћу и реализацији пријема и доставе ове донације. Сада смо 

опремљени и инструментима и кутијама, али и гудалима у довољном броју и квалитету.  

Од једног од родитеља добили смо и књиге – лектиру за основну и средњу школу (242 комада), на 

чему смо се срдачно захвалили. 
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Донација уџбеника из Фондације „Алек Кавчић“, такође је оплеменила и обогатила наш 

библиотечки фонд и ускоро ћемо те уџбенике увести у редовну наставу. Сарадња се наставља и по 

другом основу, тачније потребама за компјутере, за шта се надамо да ће нам изаћи у сусрет.  

 

Такође, Школа је добила половне књиге – лектира за основну и средњу школу (242 комада) 

процењене вредности 60.000,00 динара – Уговор број 01-769 од 06.05.2022. године, донатор Зоран 

Урошевић 

  

За професионалне потребе ученика, путовања на такмичења и остале неопходности, направили смо 

контакт и учествовали на донаторској вечери у хотелу „Москва „ са организацијом „Клик за 

Србију“, који су се заинтересовали да у будућности буду наши спонзори за одређене пројекте.  

Материјално одржавање и опрема 

И даље настављамо са радовима на осветљавању и отварању нашег великог хола постављањем 

ватросталног кнауфа и кречењем, у овој фази у делу администрације. Испред кухиње интерната 

урађене су столице за ученике, а на првом и другом спрату у васпитачким собама урађен је нови 

намештај којим се добило више простора за за све неопходности које користе васпитачи и ученици. 

Такође су реновиране 3 канцеларије: секретара, техничког секретара и директора, како би 

пристојно изгледале и биле функционалне за рад и пријем странака.  

Купили смо и нову професионалну машину за прање судова у кухињи школе, у вредности од 

1.000.000 динара, која је била неопходна, да након 35 година, замени стару.  

У јуну месецу, а пре одржавања Фестивала „Раванелиус“, санирали смо степениште интерната и 

комплетно реновирали прилазну стазу главног улаза, поплочавши је прелепим коцкама и 

улепшали расветом фењера, јер њом ће се још много година ходати и улазити у здање наше школе. 

Извођач радова, који је прошао на успешно реализованом тендеру, свој посао је одрадио веома 

професионално и у планираном року. 

Домаћа и интернационална такмичења 

Учествовали смо на такмичењу „Јене Хубаи“ у Мађарској, наши ученици су се лепо представили 

и стекли значајно искуство, остварили контакте са другим професорима – члановима жирија, као 

и могућност да се на једном месту чују најбољи млади виолинисти из неколико земаља. Сви наши 

такмичари су били видно запажени и похваљени од стране жириjа и достојно су представили 

Школу за музичке таленте и нашу земљу на овом такмичењу.  

На међународном такмичењу гудача у Нишу опет смо се масовно представили и постигли веома 

успешан пласман са нашим ученицима. Освојили смо велики број првих и других награда, од чега 

и 3 лауреата и 2 специјалне награде. 

Републичко такмичење ученика музичких и балетских школа Србије у организацији ЗМБШС, 

одржано је у Београду и наступила су 4 камерна ансамбла, са сјајним резултатима. Оркестри се ове 

године нису такмичили, према одлуци ЗМБШС. 
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Такмичење „Крежма“ у Винковцима, Хрватска, такође нам је донело неколико високо 

пласираних награда. 

Међународна такмичења првог ранга, према класификацији МП, као што су „Охридски бисери“ у 

Македонији и „Коцијан“ у Чешкој, такође су наше ученике и њихове наставнике одвели у свет, где 

су измерили снаге са младим колегама из целог света, и овог пута запажено, са високим пласманом. 

Детаљни извештаји са ових такмичења налазе се у посебном извештају. 

Свакако се захваљујем наставницима и корепетиторима на уложеном труду и посвећености, а 

ученицима честитам на залагању и сјајним резултатима, који сведоче о високом нивоу извођаштва 

наших младих уметника. 

Сарадња са органима Школе 

Сарадња са Саветом родитеља - на састанцима овог органа, одржаним у непосредном контакту 3 

пута, када је Савет одлучивао у оквиру својих надлежности о свему што је било важно за ученике. 

И овог полугодишта редовно сам обављала и индивидуалне разговоре са сваким од родитеља који 

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

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

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

се доносе и неке непопуларне одлуке.     

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

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

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

да долазе на седнице.  

У међувремену је истекао четворогодишњи мандат сазиву школског одбора, благовремено смо 

изабрали представнике од стране овлашћених представника родитеља (Савет родитеља), 

наставника (Наставничко веће), Факултета музичке уметности (два професора са ФМУ) и један 

представник је предложен од стране локалне заједнице. Нови сазив је верификован на седници 

Скупштине општине и конституисан на првој седници органа управљања Школе, у комплетном 

саставу. Верујем да ћемо сви, у интересу наше установе наставити успешну и конструктивну 

сарадњу.   

Сарадња са удружењима и органима изван Школе 

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

заједничког интереса, ради усаглашавања потреба и заједничких запосленика у граду, као и 

активности које повезују различите школе у нашем граду. 

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

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

припадамо свим секторима због разноврсности узраста, специфичности школе која има неколико 

различитих сектора образовања и наравно, чињенице да смо школа са домом. 
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У изради је категоризација објеката домова и школа са домом, од чега ће зависити даља 

инвестициона улагања, као и промена цена услуга, тј. родитељска партиципација за смештај и 

исхрану ученика, која се од ове школске године мења, тачније усаглашава са променама и растом 

цена ових услуга (поскупела је храна, хемија, енергетске, комуналне и све друге услуге). Све ово 

регулише Министарство просвете на нивоу целе земље. 

Остало 

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

и наставницима, што ће олакшати достизање високо постављених циљева наше јединствене 

установе.  

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

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

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

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

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

и уклапа у шири систем на нивоу целе школе.    

Сарадња са ФМУ 

Од ове школске године имамо новоименованог до сада називаног уметничког руководиоца, а сада, 

по новом, помоћника директора за уметничку област. То је др. Уметности, ванредни професор на 

ФМУ Срђан Сретеновић. Присуствовао је на неколико састанака Музичког већа и има идеје за 

унапређивање сарадње између ФМУ и наше школе, а нарочито, како је и сам рекао, да школа има 

неке користи од те сарадње. Фокус ће бити на сарадњи са одсеком за композицију, који се сложио 

да млади композитори пишу дела за наше ансамбле и да се да извођења снимају, како на 

Факултету, тако и у нашој школи, са тенденцијом да се у неко догледно време и код нас формира 

студио за снимање. На колоквијумима и првом делу матурских, популарноих дипломских испита, 

Драго нам је што међу професорима са ФМУ постоји одлична сарадња са школом и стручно – 

професионална подршка. присуствовали су неки досадашњи, а и неки нови, млади професори са 

београдског факултета, који су, према сопственим изјавама, почаствовани да учествују у раду 

стручне комисије са ФМУ и прате рад и напредак ученика, али и професора. 

Матурски (популарно названи „дипломски“) испити одржани су у 2 дана у Великој градској сали 

„Душан Сковран“ и којима су присуствовали сви ученици и наставници музичке наставе, стручна 

комисија са ФМУ, родитељи, а био је отворен и за заинтересоване посетиоце из града. 

Такође смо, на нашу молбу, добили позитиван одговор од деканице, да можемо позајмити тимпане 

за потребе одржавања Фестивала „Раванелиус“. 
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Сарадња са локалним заједницама и социјалним партнерима 

Народна библиотека „Душан Матић“ из Ћуприје, има дугогодишњу сарадњу са Школом за 

музичке таленте. Ученици Школе за музичке таленте су радо виђени гости библиотеке када су у 

питању обележавања разних догађаја и када су у питању такмичења на конкурсима које објављује 

Библиотека. 

Наступили смо у Ћићевцу на данима ове општине и договорили концерт, који ће бити 

представљање овом  граду и својеврсна тријажа важна за нове ученике наше школе. 

Наши ученици, а нарочито матуранти, одржали су низ солистичких концерата у градовима из којих 

долазе, као и у Ћуприји и Параћину, где увек имамо начина и вољу да нам се обезбеди простор, тј. 

адекватна сала за то. И ови концерти су били јако добро посећени 

У Великој градској сали присуствовала сам свечаној Академији у организацији Општине Ћуприја 

поводом Дана града и додели награда ученицима генерације. 

Квартет наше школе, у пратњи свог наставника, наступио је и био део делегације Општине 

Ћуприја, која је посетила Добој, некада збратимљени град нашег града, са којим се сарадња поново 

успосатавља и унапређује. 

Фестивал „Раванелиус“ 

Круна овогодишње школске године, за нашу школу, која је много више од васпитно-образовне 

установе пре свега због својих концертних активности, био је Фестивал „Раванелиус“ на коме нам 

је припала част да наступимо завршне вечери на концерту затварања, у нашем прелепо сређеном  

дворишту, у коме је монтирана и бина и постављене столице, додатна расвета (купљена за ту 

прилику и остаће за све остале догађаје напољу), као и шатори за дегустацију вина, спонзора 

Винарије Јовац и кетеринг послужење. 

Осим композиција само за гудачки оркестар, који су ученици маестрално извели, уз диригентску 

палицу реномираног и светски признатог диригента Србољуба Динића, наступила је и фантастична 

соло певачица, примадона Соња Сарић, која је извела познате арије. То је било ново искуство за 

наше ученике, да прате певача, што су они, по речима диригента и ономе што се на концерту могло 

чути, извели као прави професионалци. Наступила је у наша корепетиторка Јована, а дувачи и 

перкусиониста су били из професионалних оркестара у Србији. 

Ни киша нам те вечери није покварила сјајан наступ, јер је публика нашла начина да остане до 

краја и одслуша концерт, а да затим сви се послуже у нашем великом и лепом холу. 

Током овог фестивала, одржани су мастеркласови учесника – извођача, за све гудачке 

инструменте, које су похађали и наши ученици, али и ученици и студенти из целе Србије: Роберт 

Лакатош и Наталија..... за виолину, Љубомир Милановић и Лазар Милетић за виолу, Атанас 

Крастев и Вида Вујић за виолончело и Зоран Марковић за контрабас.   

Импресије гостију предавача су биле веома позитивне и даће нам подстрек да тако и још боље 

наставимо наредних година. 
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Организатор Фестивала је Установа културе, наша школа је коорганизатор и учесник, а све 

под покровитељством Општине Ћуприја и Министарства културе. 

У сваком случају, захваљујем се свим запосленима на посвећеном раду и ангажовању током првог 

и другог полугодишта школске 2021./2022. године и ИДЕМО ДАЉЕ!  

Данијела Јовић, директор 

 4.4. Извештај о раду помоћника директора   

У току школске 2021/22. године, помоћник директора реализовао је следеће активности:  

 Рад на измени наставног плана и програма Школе  

 Учешће у изради  решења наставника за четрдесеточасовну радну недељу  

 Подела ученика у класе наставника музичке наставе  

 Израда распореда часова општеобразовне наставе, распореда часова наставника музичке 

наставе и индивидуалних распореда ученика 

 Расподела наставника и ученика у кабинетима, учионицама и собама  

 Израда распореда рада васпитача по месецима 

 Организација седница одељењског музичког и општеобразовног већа 

 Учешће у раду стручних већа, актива и тимова 

 Организација колоквијума, смотри, годишњих и матурског испита и учешће у реализацији 

истиих 

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

педагошке документације и решавањем конкретних васпитних проблема (изостајање са 

наставе, конфликтне ситуације, недостатак дисциплине и други проблеми) 

 Сарадња са родитељима у вези решавања васпитних, образовних и других проблема и 

потешкоћа одвијала се путем индивидуалних састанака, разговора, на састанцима тимова 

за појачан васпитни рад 

 Учешће у изради Плана рада школе за школску 2021/22.годину  

 Учешће у уређењу интернет презентације школе 

 Учешће у организацији тријажа, односно представљања школе ученицима других 

основних школа у Србији   

 Организовање замена за одсутне наставнике и васпитаче 

 Учешће у раду комисија за проверу савладаности програма за увођење приправника у 

посао наставника, васпитача, стручног сарадника 

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

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

школе 

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

рада 

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

Заједницом музичких и балетских школа Србије. 

 

Зорана Првуловић Мирчић, 

помоћник директора школе  
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 4.5. Извештај о раду стручног сарадника/психолога школе  

 

Стручни сарадници-психолози су се бавили следећим делатностима у школској 2021/22.години:   

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада  

• Координатор Комисије за израду Годишњег извештаја о раду школе  

• Координатор Kомисије за израду Годишњег плана рада школе  

• Израда Летописа школе   

• Учешће у изради све неопходне документације за почетак школске године  

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

школе;  

• Координација у организацији наставног процеса  

Праћење реализације програма и вредновања рада школе  

• Праћење рада наставника на општеобразовној и музичкој настави  

• Праћење реализације програма већа, актива и тимова 

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

израдом новог Развојног плана школе 
 

Рад са наставницима  

• Индивидуални разговори са наставницима уз повратну информацију о квалитету одржаног 

часа и сугестије ради унапређења процеса образовно– васпитног рада.  

• Преглед евиденције образовно-васпитног рада наставника на општеобразовној и музичкој 

настави. 

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

ученицима у оквиру васпитних и васпитно-дисциплинских поступака.  

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

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

(кандидати: Сања Мијајловић, Снежана Велојевић). 

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

узрок неуспеха у достизању захтева образовних стандарда као и појава неадаптабилних  

облика понашања и предлагање мера за њихово превазилажење.   

 

Рад са васпитачима   

• Сарадња са васпитачима, свакодневно и континуирано током целе школске године. 

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

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

решавањем конфликата међу вршњацима, специфичним тешкоћама у процесу учења 

(дефицит пажње, хиперактивност..);   

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

ученицима у оквиру васпитно-дисциплинских поступака;   
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• Вођени су и индивидуални разговори са васпитачима у циљу индивидуализације 

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

васпитног рада са ученицима; 

• Преглед евиденције васпитно-образовног рада  

• Учествовање у раду Педагошког већа. 

 

Рад са ученицима   

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

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

извештаја психолога на основу прикупљених података. 

• Учешће у организацији и реализацији завршног испита за ученике који су ове школске 

године завршили осми разред на општеобразовној настави. 

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

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

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

ученицима (саветодавни и појачан васпитни рад), опсервацију понашања ученика на часовима 

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

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

са:   

➢ Прихватањем правила понашања у школи и дому   

➢ Адаптацијом на нов ритам живота и рада   

➢ Решавањем конфликата међу вршњацима   

➢ Акцедентним кризама   

➢ Емоционалним и социјалним тешкоћама   

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

➢ Дневном организацијом времена ученика у циљу благовременог завршавања обавеза на 

општеобразовној и музичкој настави 

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

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

одлука директора и органа школе.  

 

Рад са родитељима/старатељима  

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

детета, односно ученика и праћење његовог развоја (досије ученика) - на пријемном испиту и 

током школске године (по потреби) 

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

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

неадекватна припремљеност детета за полазак у школу), у вези са понашањем ученика на 

настави и ван наставе (поштовање правила, приватање граница, односи са вршњацима).  

• Подршка јачању родитељских компетенција, нарочито информисањем о психолошким 

карактеристикама њихове деце у оквиру индивидуалних консултација. 
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• Сарадња са родитељима реализована је и кроз рад тимова за појачан васпитни рад са 

ученицима у оквиру васпитно-дисциплинских поступака.   

Сарадња са директором и помоћником директора  

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

васпитача, односно наставника, стручног сарадника;  

 Свакодневна сарадња са директором у процесу организације и праћења реализације  

активности у оквиру образовно- васпитног процеса;  

 Сарадња са помоћником директора у процесу организације наставе и израде распореда 

часова групне и индивидуалне наставе.  

 Сарадња са директором и помоћником директора кроз заједнички рад у стручним већима, 

органима, тимовима и активима;  
  

Рад у стручним органима, активима и тимовима  

Учествовање у раду:  

• Наставничког већа  

• Одељенских већа  

• Педагошког већа  

• Стручног већа за општеобразовне предмете  

• Стручног већа за инструменталне и теоријске музичке предмете  

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

• Стручног актива за школско развојно планирање  

• Стручног актива за развој школског програма  

• Стручног актива за инклузивно образовање  

• Тима за маркетинг школе  

• Тима та каријерно вођење и саветовање  

• Тима за обезбеђивање квалитета рада установе  

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

задатака.  

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање  

Вођење евиденције о:   

• психолошким тестирањима,   

• пробном завршном тестирању 

• завршном испиту 

• педагошко-инструктивном раду   

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

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

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

Стручно усавршавање је реализовано кроз праћење стручне литературе.  

 

Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог  

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

  
У школској 2021/22. години, организатор прaктичне наставе радио је на следећим задацима:  

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

(групни и индивидуални распореди)  

 Учешће у изради распреда наставника и ученика у кабинетима и учионицама 

 Анализа распореда часова и уношење потребних измена 

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

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

актив за школско развојно планирање, тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, тим за професионални развој и стручно усавршавање, тим 

за маркетинг школе, тим за обезбеђивање квалитета и развој установе) 

 Координација и праћење одвијања часова и помоћ директору у вези са пословима везаним 

за часове практичне наставе  

 Учешће у организацији концерата и у припреми извештаја за интернет презентацију 

школе  

 Присуство школским приредбама (приредба поводом обележавања Св. Саве, 

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

фото материјала; учешће у припреми извештаја о реализованим активностима за сајт 

школе 

 Сарадња са директором и помоћником директора на изради предлога за визуелни 

идентитет школе 

 Сарадња са директором и помоћником директора у циљу унапређења квалитета наставе 

 Сарадња са наставницима и васпитачима ради праћења реализације часова практичне 

наставе 

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

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

 Учешће у изради похвала и диплома за ученике школе на крају школске 2021/22.године  

 

Ивана Ћирић,  

организатор практичне наставе 

 4.7. Извештај о раду библиотекара  

СЕПТЕМБАР 

Обележавање Матићевих дана у градској библиотеци у Ћуприји- квиз „Колико познајете Душана 

Матића“. Ученицима петог разреда сам причала о Матићевом животу и раду и пустила сам им 

филм о овом знаменитом писцу. Водила сам неколико ученика на изложбу у част Душана Матића 

на тргу у центру Ћуприје. 

ОКТОБАР 

Обележавање Дечије недеље- ученици од петог до осмог разреда су цртали на тему јесени и писали 

су речи на немачком које их асоцирају на јесен. Њихови радови су изложени у холу школе. 

Скуп градских библиотекара поводом обележавања Дана библиотекара у Градској библиотеци.  
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Гледање видео клипова и песмица на енглеском и немачком језику о здравој храни поводом 

обележавања Светског дана здраве хране 16.10.2021.године са ученицима петог разреда. 

Израда постера са ученицима шестог разреда. 

НОВЕМБАР  

Обележавање Дана захвалности: 

Гледање кратког филма о Дану захвалности који се прославља у Америци последњег четвртка у 

новембру. Након пројекције филма, разговор са ученицима.  

ДЕЦЕМБАР 

Ученици петог разреда су традиционално научили познату божићну песмицу на немачком језику. 

Такође су писали речи које их асоцирају на Нову годину и на зиму и гледали су новогодишње 

филмове на енглеском и немачком језику. 

Радионица: украшавање библиотеке са ученицима од петог до осмог разреда; прављење честитки. 

ЈАНУАР 

Обележавање Националног дана без дуванског дима- ученици петог разреда су цртали постере и 

слушали презентацију на наведену тему. 

МАРТ 

Међународни дан жена- прављење честитки драгим женским особама. 

Пројекција филма „Лето када сам научила да летим“. 

АПРИЛ 

Презентације:како се слави Ускрс у Енглеској и Немачкој и дискутовали смо о сличностима и 

разликама са нашим обичајима. 

МАЈ 

Ученици су долазили у библиотеку да уче када им је по распореду било време за учење. 

ЈУН 

Причали смо о летњем распусту и дала сам им списак идеја шта све могу да раде током лета како 

би кретивно и корисно проводили слободно време. Текстови су били на енглеском и немачком 

тако да су тако учили и стране језике. 

Ана Николић, стручни сарадник/библиотекар 

   

4.8. Извештај о раду нототекара- није достављен  
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4.9. Извештај о раду Наставничког већа  

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

наставе, васпитачи и стручни сарадници.    

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

и пет седница у просторијама Школе. 

На одржаним састанцима чланови већа су: 

1. Упознати са начином рада Школе и дома за школску 2022/23.годину 

2. Упознати са ангажовањем наставника по предметима и процентом ангажовања 

3. Упознати са поделом старешинстава на музичкој и општеобразовној настави 

4. Верификовали чланове , председнике и координаторе актива, већа и тимова у новој 

школској години 

5. Усвојили програм рада наставничког ећа за 2021/22.годину 

6. Упознати са реализацијом наставног плана и програма, успехом и владањем ученика 

7. Упознати са извештајима о раду стручних већа, актива и тимова 

8. Упозанти са извештајем о раду директора( полугодишњи и годишњи извештај) 

9. Упознати са неопходним изменама у колском календару 

10. Изабрали своја три представника за учешће у раду Школског одбора 

11. Усвојили су предлог тема за матурски испит из српксог језика и књижевности 

12. Упознали се са новим развојним планом Школе и акционим планом за текућу школску 

годину 

13. Изабрали ученика генерације, најбољи матурски испит из главног предмета/инструмента 

14. Анализирали учешће ученика на такмичењима и разматрали постигнуте резултате 

15. Похвалили су и наградили ученике у складу са Правилником о награђивању и 

похваљивању ученика 

 

Јасна М. Стојановић, стручни сарадник/психолог 

 

5.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА, АКТИВА И ТИМОВА   

 

5.1. Извештај о раду Педагошког колегијума  

Школске 2021/22.године одржан је један састанак Педагошког коелгијума, на којем су били 

присутни сви чланови. 

Говорило се о активнсотима које су реализоване у оквиру Дечије недеље: учешће наставница 

разредне наставе, наставника на општеобразовној настави; васпитна служба-радионице на тему 

другарства, „Направи и поклони магнет“, „Јесењи кутак“, спортско- рекреативне акитвности ( 

Данијела Дачић, наставница физичког васпитања), маскембал ученика, прављење палачинки са 

ученицима, гледање филмова, израда постера са ученицима од првог до петог разреда, разговор са 

ученицима о њховим правима и обавезама на часовима енглеског језика.  
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Договор чланова Колегијума о начину организације наставе у школи. Настава је све време 

непосредна, односно, одвија се у продторијама школе. Реализована је у потпуности, као и сви 

испити, колоквијуми и смотре. Такође, реализоване су све планиране ваннаставне активноти; 

ученицима 9. и 10. разредан на музичкој настави омогућено је континуирано похађање часова 

српског језика и књижевности, енглеског језика, информатике, социологије, филозофије и часова 

корективне гимнастике. Са ученицима од 1. до 4. разреда, наставнице разредне наставе воде 

драмско-рецитаторску секцију. Организована је новогодишња и светосавска представа с 

аученицима и запосленима. 

Оно што је планирано Годишњим планом рада школе је у глобалу урађено. Тимови и активи раде 

боље него прошле године, када је настава због епидемилошке ситуације у земљи, била 

комбинована. 

Ученици су се, заједно са својим професорима марљиво спремали за такмичење гудача у Нишу, 

Републичко такмичење за камерне саставе, Охридски бисер ( Македонија), Коцијан ( Чешка). У 

плану је сарадња са „Гете“ институтом у Београду. 

Реализован је и завршни испит за ученике 8. разреда на општеобразовној настави. Организација 

самог испита је била у надлежности Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 

тестирање наших ученика одвијало е у проторијама основне школе „ 13. октобар“ у Ћуприји, а на 

предлог Министарства. 

Јасна М. Стојановић, стручна сарадница/психолошкиња 

 

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

предмете 

Прво полугодиште: Рад Стручног већа се огледа кроз праћење раније већ припремљеног 

Акционог плана за ову 2021/22. шк.год.  

У току овог полугодишта, одржано је 5 састанака 30. август, 27. октобар, 22. новембар, 

14.децембар, 29. децембар 2021.године  и све наведене активности, махом су реализоване. 

План и програм главног предмета се одвијао по предвиђеном плану и програму током првог 

полугодишта. и то кроз: колоквијуме, аудиције, концерте, мајсторске радионице, семинаре, 

презентације и радове тимова за унапређење стручности наше установе... и фотографисање. 

 

Табла са акционим планом испитних обавеза за ово полугодиште је у потпуности реализована и 

то: 

- из главног предмета први колоквијум:26. октобар, 2. и 23. новембар 2021. 

-  првог дела матурског испита:30. новембар и 14. децембар, 2021. 

- колоквијум из камерне музике:25. новембра и 16. децембар 2021. 

- колоквијум из читања партитура:17. и 24. децембар 2021. 

- колоквијум из упоредног клавира:8. и 22. децембар 2021. 

- смотра из солфеђа:15. и 29. децембар, 2021. 

Напомена: Матурски део испита у оба рока, из главног предмета је пратила комисија са ФМУ у 

саставу: Срђан Сретеновић, помоћника директора за уметничку делатност, Сандра Белић, Марија 

Мисита и Душан Панајотовић. 
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Следи преглед концертних активности. У периоду од октобра до децембра било је 7 великих 

концерата и то: 

1. СКУПШТИНА ГРАДА: 27. септембар / Чело фест 

2. САНУ: 21. октобар / Концерт ученика 

3. КОЛАРАЦ: 27. октобар / Како се слуша музика / Камерни састави – нижа школа 

4. САНУ: 2. децембар / Концерт матураната 

5. ЋУПРИЈА: 9. децембар / предпремијера – Велики оркестар са солистима 

6. КОЛАРАЦ : 11. децембар / Велики оркестар са солистима 

7. ФМУ. 13. децембар / Концерт матураната 

С краја новембра, у периоду од 19 – 7. децембра одржани су сви концерти матураната по 

градовима: Сремска Митровица, Београд, Нови Сад, Пожаревац, Ужице, Параћин, Крушевац  

Одржане су и 3 мајсторске радионице: 

1. Љ. Милановић 19 – 21. октобра / Школа 

2. М. Шпенглер  22 – 23. октобар / Школа 

3. С. Сретеновић 1 – 6. децембар / Легат Ј. Славенског, Београд 

Испратили смо 2 такмичења: 

Сремски Карловци: 16 – 17. октобар 

Мишколц, Мађарска: 2 – 6. децембар 

 

У оквиру школе прошли смо кроз 15 интерних и 2 јавна часа. 

Друго полугодиште: Током другог полугодишта, колектив је кроз максималну бројност својих 

чланова, одржао 5 састанака 23. фебруар, 11. мај, 23. мај,1. јун, 23. јун 2022.године. 

Рад овог тела се сводио на активно праћење радног календара са сагледавањем и обухватањем 

свих предвиђених активностима. 

План и програм музичке наставе током овог полугодишта сагледавамо кроз:испите, аудиције, 

такмичења, концерте, мајсторске радионице, семинаре, презентације и радове тимова,  за 

унапређење стручности наше установе. 

 

ИСПИТИ: 

Следи редослед испитних обавеза за ово полугодиште, које су у потпуности реализоване: други  

колоквијум главни предмет: 

Уторак, 8.3.2022. – нижи разреди  

Среда, 15.3.2022. – виши разреди 

Уторак, 22.3.2022.  - 2. рок сви разреди 

 

ПРИПРЕМЕ ЗА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ – март, април, мај 

Петак, 4, 11, 18. и 25.3.2022. - Припреме за пријемни испит 

Петак, 1, 8. и 15.4.2022. 

Петак, 6. 5.2022  

Субота, 7.5.2022. -  Пријемни испит 

 

ЗАВРШНИ ИСПИТИ МАЛА И ВЕЛИКА МАТУРА 
 

Петак, 20.5.2022. -  Солфеђо - писмени део испита 6. и 10.разред 
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Субота, 21.5.2022. - Солфеђо - усмени део испита 6. и 10.разред 

Недеља, 22.5.2022. - Теорија музике 6. и 7.разред 

Недеља, 22.5.2022. – Хармонија 10.разред 

 

ПРИЈЕМНИ У СРЕДЊУ ШКОЛУ 

 

Уторак, 24.5.2022. - Главни предмет/инструмент 6. разред 

Уторак, 24.5.2022. - Национална историја музике, 10 разред 

 Четвртак, 26.5.2022. - Камерна музика - матурски испит 6. и 10. разред 

Петак, 27.5.2022. - Читање с листа 6. и 10.разред 

Понедељак, 30.5.2022. - Упоредни клавир, Завршни разред 

Понедељак, 30.5.2022 - Српски језик и књижевност -матурски испит 

Уторак, 31.5.2022. - Главни предмет/ инструмент - матурски испит -10.разред 

Среда, 1.6.2022. -  Главни предмет/ инструмент - матурски испит -10.разред 

Четвртак, 9.6.2022. -  Упоредни клавир, 1-3.разред 

Субота, 11.6.2022. - Историја музике, 7-9.разред 

Понедељак, 13.6.2022. - Солфеђо и Теорија музике -други рок, 1-9.разред 

Понедељак, 13.6.2022. - Главни предмет/инструмент - други рок, 1-9.разред 

Уторак, 14.6.2022. - Главни предмет/инструмент -други рок, 1-9.разред  

Среда, 15.6.2022. - Камерна музика - други рок, 4-9.разред 

Среда, 15.6.2022. Читање с листа - други рок-  

Четвртак, 16.6.2022. - Упоредни клавир - други рок 1-3.разред 

Субота, 18.6.2022.  Историја музике -други рок 7-9.разред 

  

Напомена: годишње испите, из теоретских и инструменталних предмета, пратила је комисија са 

ФМУ у саставу: Соња Маринковић, Срђан Сретеновић, помоћника директора за уметничку 

делатност Панта Величковић, Љубомир Милановић и Душан Панајотовић. 

 

Такмичења: 

Вреди споменути невероватан број такмичења на коме смо учествовали у периоду од априла и 

маја. Наведена су 13 такмичења у низу: 

    1. Сремски Карловци: Сусрет виолиниста, 11 – 18.октобар 2021.године 

   2. Maђарска Мишколц: Ј. Хубај: 2 -5. децембар 2021.године 

   3. Чешка, таленти Прага 5: 24. фебруар 2022.године 

   4. Шабац: Фестивал гудача, 18 – 20. март 2022.године 

   5. А.Грумијо, Брисeл: 6- 9. април 2022.године 

   6. Кипар: онлајн – Афродита глас: 10. април 2022.године 

   7. Републичко такмичење: камерни састави 1-15. април 2022.године 

   8. Ниш: Такмичење гудача:15 – 21. април 2022.године 

   9. Чешка: Коцијан. 2 -7. мај 2022.године 

   10. Сремски Карловци: Сусрет виолиниста, 5 – 11. мај 2022.године 

   11. Бања Ковиљача, Фестивал Гварнери: 16 – 20. мај 2022.године 

   12. Винковци: Крежма: 19 – 22. мај 2022.године 

   13. Северна Македонија: Охридски бисери: 14 - 19. јун 2022.године 
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Мајсторске радионице: 

1. Душан Панајотовић 2 – 3. април 2022.године 

2. Марија Мисита 9 -10.април 2022.године 

3. Слободан Герић 10 -11.мај 2022.године 

4. Сретен Крстић 6 -7.мај 2022.године, ФМУ ( Београд )  

Раванелијус фестивал музичке изузетности, Ћуприја 3 -10 јул окупио је врхунске уметнике, 

професоре и извођаче, из Србије и иностранства. У реализацији су активно учествовали 

представници и руководиоци школе, као и велики оркестар. Фестивал је убедљиво показао своје 

истинске вредности и обезбедио своју перспективност за у будуће. 

Милица Младеновић,  

председник Стручног већа за инструменталну и теоријску музичку наставу 

 

5.3. Извештај о раду стручног већа за општеобразовне предмете  

 

Стручно веће је започело са радом на почетку школске 2021/22. године одабиром председника 

Већа и именовањем његових чланова, а затим и усвајањем плана рада и планирањем активности. 

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

данас, састанке смо организовали по потреби једном месечно како бисмо разматрали, 

дискутовали и доносили одлуке у вези са тачкама које су предвиђене Годишњим програмом рада 

Стручног већа за општеобразовне предмете. Поред редовних месечних састанака, чланови су 

међусобно, редовно и ажурно комуницирали и путем мејла и уживо и слали извештаје о 

организованим активностима. 

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

општеобразовне предмете. На самом почетку одабран је руководилац већа (Ана Николић), затим 

смо чланове већа и стручну службу обавештавали о избору уџбеника за школску 2021/22. годину. 

Такође су на првом састанку чланови већа извештавали о резултатима реализованих иницијалних 

тестова. Утврђени су термини писмених провера знања дужих од 15 минута, као и организатори 

и руководиоци секција за ову школску годину. 

Драмско-рецитаторска секција-Весна Антић 

Биолошка секција-Душанка Радовановић, Марија Боровина 

Спортска секција-Данијела Дачић 

Ликовна секција-Слађан Миленковић 

Драмско-рецитаторска секција нижих разреда-Весна Андрејић и Љиљана Тодоровић 

Утврђени су и достављени програми рада разредних старешина, са допунама садржајима који се 

тичу вируса Ковид 19. 

На следећем састанку стручног већа за општеобразовне предмете направљен је план посета и 

излета (стварних и виртуелних). 

Током састанака, бавили смо се и праћењем новоуписаних ученика и покушавали да, 
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заједничким ангажовањем помогнемо да се новоуписани ученици прилагоде начину рада 

школе и животу у дому. 

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

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

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

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ 

СЕПТЕМБАР 

Поводом 40-тих Матићевих дана, наставнице разредне наставеу су организовале дружење са 

песникок; 10.9.2021.године ученице деветог разреда су учествовале у квизу знања о Душану 

Матићу у градској библиотеци. Истог дана библиотекарка Ана Николић је имала радионицу са 

ученицима петог разреда под називом „Упознавање са животом и радом Душана Матића“. 

Весна Антић је са наставником Јованом Милинковићем организовала интегрисану наставу ( 

српски језик и књижевност и филозофија на тему „ Егзистенцијализам у роману Странац“.  

 

ОКТОБАР 

Обележавање Дечје недеље (4-10.10.2022)- Наставнице разредне наставе, Љиљана Тодоровић и 

Весна Андрејић, и наставница енглеског језика, Татјана Петровић, поводом Дечје недеље 

организовале су изложбу дечијих радова на тему другарство, као и израду паноа о дечијим 

правима. Изложба је представљена у холу школе. 

Наставница српског језика и књижевности, Весна Антић, је организовала писање заједничке приче 

поводом Умрежавања књижевношћу. Реализована је и интегрисна настава (српски језик и 

књижевност и филозофија) са наставником филозофије Јованом Милинковићем на тему „Етике у 

причи Преображај“. Наставница физичког васпитања, Данијела Дачић, је као координатор 

активности поводом Дечије недеље организовала турнир у стоном тенису и у кошарци.  
 

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

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

НОВЕМБАР 

Народна Библиотека Душан Матић је обележила Вукову недељу тако што је организовала слање 

видео записа о животу и раду Вука Караџића. Ученице наше школе су учествовале са два 

снимка- ученица, Мина Станковић, је читала Смрт Омера и Мериме, а Теона и Лара су говориле 

Вукову критику Милована Видаковића.  

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

физичког васпитања, Данијела Дачић.  

ДЕЦЕМБАР 

Наставница Весна Антић је организовала Зимски бал 19.12.2021. на тему књижевних дела „Фантом 

у опери“ и „Ана Карењина“. Костими су позајмљени из Народног позоришта у Београду. 

Тематски дан „Зимски празници“ је обележен захваљујући наставницама разредне наставе. 
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ЈАНУАР 

 

Организовање тематског дана поводом обележавања школске славе Свети Сава; 

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

Наставнице разредне наставе су са наставницом српског језика и са наставницом физичког 

васпитања организовале пригодну приредбу поводом школске славе, након чега је уследило 

традиционално сечење колача. 

Поводом Међународног дана гласног читања наставница Весна Антић је на конкурс пријавила 

Динку Миљковић и Николину Јовановић. 

 

ФЕБРУАР 

 

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

дана 

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

- Татјана Петровић - израда плаката са стиховима из песама на енглеском језику. 

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

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

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

првог, другог, трећег и четвртог разреда. 

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

- Радови свих учесника били су изложени у холу школе. 

 

МАРТ 

ТЕМАТСКИ ДАН- Дан жена- Наставница Весна Антић је са ученицима десетог разреда 

анализирала песму „Тражим помиловање“ Десанке Максимовић а са ученицима деветог разреда 

„Ану Карењину“- и тиме обрадила тему: положај жене у роману и друштву. Ученици 6. разеда су 

писали литерарне радове посвећене Дану жена. 

Наставница Ана Николић је имала радионицу у којој су ученици петог разреда правили честитке 

на енглеском и немачком језику.  

Наставнице Весна Антић и Ана Николић су са наставницом Иреном Милошевић 17.3.2022. водиле 

групу ученика на пројекцију филма „Лето када сам научила да летим“. Неколико дана након 

пројекције, у нашу библиотеку су стигле књиге са истим називом Јасминке Петровић и ученици су 

једва чекали да их узму и прочитају. 

Весна Антић је пријавила ученицу Лару Киш на смотру рецитатора. 

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

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

језика, су организовали и реализовали обележавање тематског дана- Дан планете Земље. Ученици 

млађих разреда израђивали су плакате са цртежима и порукама, које смо изложили у холу школе. 

АПРИЛ 

Дан сећања на Доситеја Обрадовића је обележен захваљујући наставници весни Антић. 
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Овог месеца су и ученици петог и седмог разреда присуствовали презентацији наставнице 

Ане Николић о томе како се слави Ускрс у Енглеској и Немачкој и колико су њихови обичаји 

другачији од наших. 

 

МАЈ 

 

- Наставница српског језика Весна Антић је пријавила ученицу Николину Јовановић на литерарни 

конкурс на тему “Прљаво или чисто- није исто“који је трајао до 31.5.2022.године, и ученицу Динку 

Миљковић на „Други национални дечји литерарни конкурс кратке приче“- Друга страна облака на 

тему фантастике и надреализма. 

Одржан је крос РТСа и ученици наше школе су учествовали тако што су трчали у дворишту наше 

школе у организацији наставнице физичког васпитања Данијеле Дачић. 

ЈУН 

Наставница српског језика и књижевности Весна Антић је организовала угледни час и корелацију 

филозофија-енглески-српски на тему Хамлет-меланхолик или кукавица са ученицима седмог и 

деветог разреда. Часу је присуствовала и наставница историје Весна Тирменштајн и наставник 

филозофије Јован Милинковић. 

Наставница Весна Антић је у јуну такође водила групу деце на позоришну представу Краљ Иби 

коју су извели глумци Драмске групе Културоциклин из Крушевца. 

Наставнице разредне наставе су водиле ученике на позоришну представу Пинокио 2020. у 

извођењу позоришта из Јагодине. 
 

КРАТАК ОСВРТ НА РАД СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 

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

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

ученици били већ добро уиграни, па је зато и било много мање потешкоћа него претходне школске 

године. 

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

2021/22.године, узимајући у обзир све потешкоће са којима се сви суочавамо у овом периоду. 

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

сарађивали и презентовали одређене теме ученицима (физичко –математика , српски језик – 

физичко, биологија – физичко). 
 

ИНТЕГРИСАНА НАСТАВА 

Егзистенцијализам у роману „Странац“ – филозофија и српски 

Етика у причи „Преображај“ – филозофија и српски језик 

Жене песникиње, Десанка Максимовић и Тражим помиловање за све жене! 

Хамлет, меланхолик или кукавица – филозофија,енглески и српски. 
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И друго: 

Квиз знања о Душану Матићу   1.10-10.9.2021. Прво место  

Ана Николић, председник Стручног већа за општеобразовне предмете 

 

5.4. Извештај о раду стручног актива за школско развојно планирање 

Након што је директор школе формирала актив а на седници наставничког већа је исти и 

верификован, у нешто измењеном саставу и са новим предесдником, Јасном М. Стојановић, актив 

је одржао први (онлајн) састанак на коме су чланови Актива рзматрали и усвојили програм рада за 

школску 2021/22.годину. 

Председник Актива је преузела анкете од стручног сарадника, Иване Ћирић, и наставила са 

електронским уношење, одговора наставника и родитеља. У октобру месецу је анкете доставила и 

ученицима од 5. до 10. разреда (ООН). Све прикупљене податке је затим доставила члановима 

Актива на упознавање  како би састанак планиран за децембар месец био што ефикаснији и како 

би на том састанку одредили слабости, снаге Школе, њене потребе и приоритетне области. 

Дана 15.12.2021.године одржан је други састанак Актива у простооријама Школе на коме су 

чалнови Актива дали предлог активности/задатака ради дефинисања приоритетних области, 

израде новог развојног плана и акционог плана за школску 2021/22.годину. 

Трећи састанак Актива одржан је 29.3.2022.године. 

Председник Актива упознаје остале чланове, као и секретара и шефа рачуноводства са предлогом 

новог развојног плана Школе. Истакли смо приоритетне области и заједно разматрали предлог 

акционог плана за текућу школску годину. 

Одлучено је да акциони план за 2021/22.годину садржи следеће активности/задатке: реновирање 

прилазне стазе и степеништа са рампом испред главног и интернатдког улаза; уређење купатила 

на првом и другом спрату-замена дотрајале унутрашње столарије новом и реконструкција 

плафона; опремање соба васпитача новим намештајем; богатија концертна делатност ученика у 

иностранству; једнодневни излет ученика; набавка инструмената; набавка рачунара и рачунарске 

опреме за административне потребе и потребе у настави. 

Након одржаног састанка, Марина Ђоршевић и Јасна М. Стојановић су израдиле предлог новог 

развојног плана и акциони план за школску 2021/22.годину; исти је усвојен на седници Школског 

одбора. 

 

Јасна М. Стојановић, председник Акива 
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5.5. Извештај о раду стручног актива за развој школског програма  

 

Током првог полугодишта чланови Актива су одржали један састанак у септембру месецу. На 

састанку је усвојен програм рада актива за ову школску годину. Септембра месеца, дошло је до 

промене састава Актива, те је број чланова смањен са циљем боље расподеле чланова у оквиру 

рада осталих тимова; промењен је и председник Актива, те је у периоду од децембра до маја месеца 

председник Аткива била Ивана Ћирић, стручни сарадник/психолог. 

Током претходне школске године, израђен је предлог промене /допуне школског програма. Сврха 

ове промене јесте остваривање континуитета општеобразовне наставе за ученике 9. и 10. разреда 

на музичкој настави.  

Израђени предлог плана и програма је прослеђен Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја. 

Јасна М. Стојановић, стручни сарадник/психолог 

 

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

Након што је директор школе на седници наставничког већа формирала Тим , дана 8.9.2021.године 

одржан је први састанак Тима у просторијама школе. На овом састанку разматран је и једногласно 

усвојен програм рада за школску 2021-22.годину који је део Годишњег плана рада Школе. 

7. децембра сазван је други састанак Тима на коме смо разматрали област вредновања узимајући у 

обзир све области које су вредноване, одноосно процењиване у последњих десет година. Предлог 

чланова је да се ове школске године процењује област: НАСТАВА И УЧЕЊЕ. Овај предлог послат 

је осталим члановима, који нису присуствовали састанку, на разматрање и усвајање. Предлог је 

усвојен. Такође разматрана је и методологија прикупљања података. 

Ослањајући се на Правилник о стандардима квалитета и рада установе Марина Ђорђевић и Јасна 

М. Стојановић су израдиле упитнике за стручног сарадника, наставника и ученике. 

У периоду март-април, стручни сарадник/психолог, Марина Ђорђевић, је спровела педагошко-

инструктивни рад на часовима општеобразовне наставе. Попуњене упитнике стручног сарадника, 

предемтног наставника и ученика обрадила је координатор Тима, Јасна М. Стојановић. 

На основу добијених података, координатор Тима је сачинила предлог Извештаја о 

самовредновању у школској 2021/22.години и доставила их члановима Тима на разматрање, 

допуну и усвајање. 

Јасна М. Стојановић, координатор Тима 
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5.6. Извештај тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања  

  

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

2021/2022. чине: 

 

 Данијела Јовић, директор 

 Милош Симић, представник наставника музичке наставе 

 Душанка Радовановић, представник општеобразовне наставе 

 Ана Николић, представник општеобразовне наставе 

 Мирјана Пауновић, секретар    

 Миодраг Јовановић, представник родитеља  

 Јасна М. Стојановић, координатор васпитне службе/психолог    

 Ивана Ћирић, стручни сарадник/психолог   

 Ђорђе Мацакања, референт за безбедност на раду 

 Горан Николић, представник васпитача и координатор Тима 

 Љубица Бићанин и Теона Јовановић, представници Ученичког парламента    

 

Тим за заштиту ученикаод ДНЗЗ ( у даљем тексту Тим) се у току школске године састао 9 пута 

(пет пута у првом полугодишту и четири пута у другом). Састанци су одржавани  директним путем 

и онлајн уз поштовање превентивних мера у односу на епидемиолошку ситуацију.  

 

План  рада Тима предложен је у последњој недељи августа 2021. године, а у првој недељи 

септембра и дефинисан. Полазиште израде плана и програма била је епидемиолошка ситуација у 

земљи. 

 

У току школске године Тим је иницирао и организовао у сарадњи са разредним старешинама и  

групним васпитачима , пратећи гантограм активности: упознавање ученика са Кућним редом, 

Правилницима о награђивању и васпитно дисциплинским мерама и Посебним протоколом о 

заштити ученика од насиља. Одређен је кутак за оглашавање материјала Тима, а на огласним 

таблама се налазе имена чланова Тима са бројевима телефона како би ученицима били доступни. 

Такође,  родитељима је послат мејл са свим неопходним информацијама које се тичу рада Тима 

(Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на ДНЗЗ, Програм рада Тима и 

презентација). Реализоване су активности: Дечја недеља од 5. до 11. октобра 2021. године,  

обележен је Међународни дан толеранције 16. новембра 2021. године, “Дан ружичастих мајица” 

обележен је као Међународни дан борбе против вршњачког насиља 24. фебруара 2022. године, 

радионице поводом Ускрса у реализацији васпитача, учитеља и разредних старешина. Пројекцију 

тематских филмова са дискусијом са ученицима старијих разреда и ове школске године водио је и 

реализовао наставник Илија Најдановић (са темама које се односе на ДНЗЗ). Спортска такмичења 

и  активности у стоном тенису постале су саставни део слободног времена свих ученика у нашој 

школи. 

 

Поред реадовних активности на реализацији програма рада Тима, пратили смо и учесталост 

насиља и ефекте предузетих мера. Пратећи Правилник о протоколу поступања у  установи у 

одговору на ДНЗЗ, разврставали смо и благовремено реаговали на педагошке ситуације у школи. 
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Предузимали смо активности на првом и другом нивоу кроз Тимове и израду оперативних 

планова заштите за ученике који су били насилни, као и за жртве насилних ситуација. Све 

педагошке ситуације су успешно реализоване са позитивним исходима, што је и крајњи циљ Тима. 

Уредно смо водили и документовали записник, а који је саставни део школске документације.   

 

Тим је у току школске године кроз све разреде у школи и дому, радио на стварању позитивне климе 

кроз разговоре са ученицима, дебатама, радионицама, постављању изрека, цитата, порука и 

уређењу паноа. 

 

Координатор Тима 

 Горан  Николић, васпитач/ координатор васпитне службе   
 

5.7. Извештај тима за инклузивно образовање   
 

У току школске 2021-22 године одржана су три састанка тима за инклузивно образовање . Чланови 

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

васпитања оних ученика који имају потешкоће у савладавању програма и адаптацији на 

специфичности школе , али и за ученике који имају потребе да убрзано савладавају наставни 

програм на опше образовној и музичкој настави . За поједине ученике организована је додатна 

подршка и помоћ у процесу адаптације и савладавања наставног програма . 

Весна Андрејић, координатор СТИО-а 

 

5.8. Извештај тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва   
 

Сарадњом и координацијом активности више наставника, применом активних и интерактивних 

облика рада, развијале су се кључне компетенције и ученици су током школске године могли да 

развијају међупредметне компетенције. Развој кључних компетиција је на основу извештаја 

наставника евидентан и ученици су стављани у ситуације које су захтевале да повежу стечена 

знања из различитих области и да их примењују у новим и различитим ситуацијама, да истражују, 

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

постигнућа и ставове других. 

Mеђупредметне комтетенције које су се развијале   током 2021/2022 године: 

1. Компетенција за целоживотно учење – током наставних активности ученици су имали прилике 

да планирају и организују процес учења и процењују успешност у раду. 

2.Комуникацуја –Ученици су учили да негују језичку културу, усмено и писмено изразавање и 

стичу знања усмене и писмене комуникације уз уважавање саговорника. 

3. Естетичка компетенција – Ученици су кроз различите активности развијали  креативност и 

естетске вредности. 
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4. Дигитална комтетенција- ученици се упућивани на коришћење интернета са 

одговарајућим сајтовима ради стицања нових сазнања и повећања интересовања за нставу.  

5. Сарадња – Групним радом или радом у пару подстицао се међусобни рад. 

6. Одговоран однос према здрављу – Ученици су учили о значају и важности чувања и одрзавања 

сопственог здравља. 

7. Одговоран однос према околини – Учили су о вазности очувања околине и начину на којим 

могу да допинесу у очувању околине. Организоване су акције које су допринеле развитку ове 

компетенције. 

8. Решавање проблема – Ученици су стављани у ситуације да решавају проблеме применјујући 

знања и вештине из различитих предмета. 

Развој међупредметних компетенција – први, други, трећи и четврти разред. 

Кроз разредну наставу постоји могућност развијања великог броја општих и међупредметних 

компетенција. 

1. Компетенција за целоживотно учење – кроз свакодневни рад са ученика током наставних 

и ваннаставних активности ученици уче да планирају и организују процес учења, 

одабирају различите стратегије учења и процењују успешост у раду. 

2. Комуникација – кроз свакодневну комуникацију ученици уче да негују културу језичку, 

ради на усавршавању усменог и писменог изражавања. Учи да уважава саговорника. 

3. Дигитална компетенција – ученици старијих разреда уче да користе различите софтверске 

садржаје, док млађи ученици имају свакоднвни контакт са дигиталним садржајима и на тај 

начин равијају интересовање за ИКТ. 

4. Сарадња – свакодневним групним радом, радом у пару доприноси раду групе, 

усаглашавању идеја и циљева. 

5. Одговоран однос према здрављу –кроз предмете свет око нас и природа и друштво, учимо 

о здравим намирницама у исхрани и њиховој важности за човеково здравље, као и о 

неопходној физичкој активности. 

6.     Одговоран однос према околини -  кроз предмете свет око нас и природа и друштво учимо о 

важности очувања околине и начину на који може да допринесе очувању исте. Организоване су 

активности које доприносе развијању ове компетенције 

Активности у оквиру општеобразовне наставе на којима су се развијале међупредметне 

компетенције током школске 2021-2022 године: 

СЕПТЕМБАР 

Поводом 40-тих Mатићевих дана наставнице разредне наставе, Љиљана Тодоровић и Весна 

Андрејић,  су организовале дружење са песником. Ученице деветог разреда су учествовале у квизу 

знања о Душану Матићу у Градској библиотеци у Ћуприји;  10.9.2021.године у  организацији 

наставнице српског језика и књижевности, Весне Антић. Истог дана је библиотекарка, Ана 

Николић,  имала радионицу са ученицима петог разреда под називом “Упознавање са животом и 

радом Душана Матића”.  

Весна Антић је са наставником Јованом Милинковићем организовала интегрисану наставу 

„Егзистенцијализам у роману Странац”. 
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ОКТОБАР 

 

- Обележавање Дечје недеље (4-10.10.2022). 

Наставнице разредне наставе, Љиљана Тодоровић и Весна Андрејић и наставница енглеског језика, 

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

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

Наставница Весна Антић је организовала писање заједничке приче поводом Умрежавања 

књижевношћу. Она је организовала и тематски дан са наставником филозофије Јованом 

Милинковићем на тему Етике у причи Преображај. 

Наставница физичког васпитања Данијела Дачић је, као координатор активности поводом 

Дечије недеље организовала турнир у стоном тенису и у кошарци. 

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

са ученицима 5.разреда, организовала је радионицу о правима и обавезама деце. 

 

НОВЕМБАР 

 

Народна Библиотека Душан Матић је обележила Вукову недељу тако што је организовала 

слање видео записа о животу и раду Вука Караџића. Ученице наше школе су учествовале 

са два снимка- Мина Станковић је читала Смрт Омера и Мериме, а Теона и Лара су 

говориле Вукову критику Милована Видаковића. 

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

физичког васпитања, Данијела Дачић. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

Наставница Весна Антић је организовала Зимски бал 19.12.2021. на тему књижевних дела 

Фантом у опери и Ана Карењина. Позајмљени су костими из Народног позоришта и 

ученици су се одлично провели на правом балу. 

 

ЈАНУАР 

 

Организовање тематског дана поводом обележавања школске славе Свети Сава; 

 

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

мерама. 

Наставнице разредне наставе су са наставницом српског језика и са наставницом физичког 

васпитања организовале пригодну приредбу поводом школске славе, након чега је 

уследило традиционално сечење колача. 

Поводом Међународног дана гласног читања наставница Весна Антић је на конкурс 

пријавила Динку Миљковић и Николину Јовановић. 

 

ФЕБРУАР 

 

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

тематског дана 

укључио се велики број ученика свих узраста, као и велики број наставника: 
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Татјана Петровић - израда плаката са стиховима из песама на енглеском језику. 

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

Весна Андрејић и Љиљана Тодоровић - представљање Светог Трифуна, заштитника 

винове лозе и виноградара, презентација о обичајима и веровањима. Изложба ликовних 

радова ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда. 

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

учесника били су изложени у холу школе. 

 

МАРТ 

 

Наставница Весна Антић је имала час са десетим разредом на тему Тражим помиловање 

Десанке Максимовић и са деветим разредом на тему Ана Карењина- положај жене у 

роману и друштву, а са шестим разредом је обележила Међународни дан жена тако што су 

ученици писали литерарне радове посвећене Дану жена. 

Наставница Ана Николић је имала радионицу у којој су ученици петог разреда правили 

честитке поводом Осмог марта на енглеском и немачком језику. 

Наставнице Весна Антић и Ана Николић су са наставницом Иреном Милошевић 

17.3.2022. водиле групу ученика на пројекцију филма Лето када сам научила да летим. Неколико 

дана после пројекције у нашу библиотеку су стигле књиге са истим називом Јасминке Петровић и 

ученици су једва чекали да их узму и прочитају. Весна Антић је пријавила ученицу Лару Киш на 

смотру рецитатора. 

Обележавање Дана планете Земље-Наставнице разредне наставе са ученицима млађих 

разреда, у сарадњи са наставником ликовне културе, Слађаном Миленковићем, и 

наставницама енглеског језика, су организовали и реализовали обележавање тематског 

дана- Дан планете Земље. Ученици млађих разреда израђивали су плакате са цртежима и 

порукама, које смо изложили у холу школе. 

 

МАЈ 
 

Наставница српског језика Весна Антић је пријавила ученицу Николину Јовановић на литерарни 

конкурс на тему “Прљаво или чисто- није исто“који је трајао до 31.5. и ученицу Динку Миљковић 

на Други национални дечји литерарни конкурс кратке приче 

Друга страна облака на тему фантастике и надреализма. 

 

Одржан је крос РТСа и ученици наше школе су учествовали тако што су трчали у дворишту наше 

школе у организацији наставнице физичког васпитања Данијеле Дачић. 

 

ЈУН 
 

Наставница српског језика и књижевности Весна Антић је организовала угледни час и корелацију 

филозофија-енглески-српски на тему Хамлет-меланхолик или кукавица са ученицима седмог и 

деветог разреда. Часу је присуствовала и наставница историје Весна Тирменштајн и наставник 

филозофије Јован Милинковић. 

Наставница Весна Антић је у јуну водила групу деце на позоришну представу „Краљ Иби“ коју су 

извели глумци Драмске групе  из Крушевца.  
 

Активности у оквиру музичке наставе  на којима су се развијале међупредметне компетенције 

током школске 2021-2022 године: 
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Активности у првом полугодишту: 

КОНЦЕРТНЕ АКТИВНОСТИ: 7 великих концерата 

октобар – децембар: 

СКУПШТИНА ГРАДА: 27. септембар / Чело фест 

САНУ: 21. октобар / Концерт ученика 

КОЛАРАЦ: 27. октобар / Како се слуша музика / Камерни састави – нижа школа 

САНУ: 2. децембар / Концерт матураната 

ЋУПРИЈА: 9. децембар / предпремијера – Велики оркестар са солистима 

КОЛАРАЦ : 11. децембар / Велики оркестар са солистима 

ФМУ. 13. децембар / Концерт матураната 

С краја новембра, у периоду од 19 – 7. децембра одржани су сви концерти матураната 

по градовима: Сремска Митровица, Београд, Нови Сад, Пожаревац, Ужице, Параћин, 

Крушевац. 

 

МАЈСТОРСКЕ РАДИОНИЦЕ: прво полугодиште 

Одржано је 3 мајсторских радионица: 

Љ. Милановић 19 – 21. октобра 

М. Шпенглер 22 – 23. октобар 

С. Сретеновић 1 – 6. децембар 
 

Ред делатности које смо за собом завршили током другог полугодишта: 

 

АПРИЛ - МАЈ 

- Такмичења у низу: 

1. Сремски Карловци: Сусрет виолиниста, 11 – 18.октобар 

1. Шабац: Фестивал гудача, 18 – 20. март 

2. Републичко такмичење: камерни састави 1-15. април 

3. Чешка: Коцијан. 2 -7. мај 

4. Сремски Карловци 5 – 11. мај 

4. Винковци: Крежма: 19 – 22. мај 

5. Кипар: онлајн – Афродита глас: 10. април 

6. Ниш: Такмичење гудача:15 – 21. април 

7. Северна Македонија: Охридски бисери: 14 - 19. јун 

- Студијска снимања у сарадњи са ФМУ 

- Мастер клас: Марија Мисита ( 9 -10.4.9 , Душан Панајотовић ( 2 – 3. 4), Слободан Герић 10 - 

11.5), Сретен Крстић 6 -7.5. ФМУ 

МАЈ – ЈУН 

концертне делатности 

- Концерти матураната по градовима одакле потичу ученици. Ово је је 5. генерација која успешно 

организује своје концерте и промовише успут нашу школу. Градови: Београд, Нови Сад, 

Пожаревац, Ужице, Параћин, Крушевац, Ћуприја. 

- Припреме за турнеју – Италија 

- Раванелијус, припрема за фестивал 

 

Током школске 2021/22. године, васпитна служба одржала је велики број активности, радионица 

и теметских састанака. 
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Код ученика развијала се: комуникација, естетска компетенција, дигитална компетенција, 

међусобна сарадња и тимски дух, решавање проблемских ситуација итд.  
 

Стефана Ракић Јевтић- радионице: 

 Међународни дан жена 

 Балерина и Виктор 

 Међународни дан толеранције 

 Новогодишња чаролија 

Јелена Белошевић- радионице: 

 Шта нам школа значи 

 Дивље животиње 

 Другарство 

 Човекове способности 

 Хероји нашег времена 

 Дан матерњег језика 

Дејан Ђорђевић- активност: 

 представа у градском позоришту „Сумњиво лице“ 

радионице: 

 Руке у тесту 

 Новогодишњи турнир у стоном тенису 

Милица Миленковић- радионице: 

 8. март 

 Недеља ружичастих мајица 

 Израда новогодишњих медењака 

Сања Мијајловић- радионице: 

 Твист 

 Мој летњи распуст 

 Оригами лептири од папира 

 Направи и поклони магнет 

 Јесењи кутак 

 Кад падне први снег 

 Пријатељство 

 Насиље 

 Мој здрав оброк 

 Слатка радионица 

 Улога школе у мом животу 

 Свест о себи 

 Ненасилно решавање сукоба 

 Цвеће цвећу 

Саша Маленовић- активности: 

 посета биоскопу- филмови „Тома“ и „Лето кад сам научила да летим“ 

радионица 

 Новогодишњи турнир у стоном тенису 

 Руке у тесту 

Татјана  Петровић, координатор Тима 
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5.10. Извештај тима за професионални развој и стручно усавршавање   

 
Према Правилнику о раду стручних актива и тимова, Тим се састајао укупно 2 пута у првом 

полугодишту и 4 пута у другом полугодишту, а такође кореспондирао путем мејла, ради 

одржавања базе података о стручном усавршавању запослених и праћењу професионалног 

развоја група запослених наставника општеобразовне и музичке наставе, као и васпитача и 

запослених у администрацији Школе. 

 

Датуми састанака: 

01.09.2021. у саставу: Ели Крстева, Љиљана Тодоровић, Милица Миленковић, Жарко Боровина 

28.12.2021. у саставу: Ели Крстева, Љиљана Тодоровић, Милица Миленковић, Жарко Боровина 

22.03.2022. у саставу: Ели Крстева, Љиљана Тодоровић, Милица Миленковић, Жарко Боровина 

12.04.2022. у саставу: Ели Крстева, Љиљана Тодоровић, Милица Миленковић, Жарко Боровина 

Датуми писмене кореспонденције: 

01.03.2022. између координатора и чланова Тима  

04.05.2022. између координатора и чланова Тима 

18.06.2022 – 24.06.2022. између координатора и чланова Тима 

 

Чланови Тима – представници група запослених, су обавештавали координатора Тима о 

евентуалним променама у табелама стручног усавршавања унутар и ван установе, а сваки 

представник Тима је од координатора добио задатак да обавештава своју групу запослених о 

вођењу ажурне евиденције о стручном усавршавању. 

Епидемиолошка ситуација и продужени распуст онемогућили су стварање услова за организовање 

семинара за запослене у Школи (које је било предвиђено током другог полугодишта), али је 

одређени број запослених индивидуално похађао семинаре, а велики број запослених наставника 

је поене сакупљао стручним усавршавањем унутар установе (према Правилнику о стручном 

усавршавању унутар установе), организацијом мастер-класева реномираних педагога, вођењем 

ученика на такмичења (освајањем високих пласмана), учешћем у активима и тимовима, 

менторским радом са приправницима и сл. 

У периоду између последња два извештаја, као и активности наставника општеобразовне наставе, 

али и васпитача и запослених у администрацији Школе, ажуриране табеле су прослеђиване од 

стране запослених, али је поново било неадекватно попуњених табела (у другачијем формату, који 

није могуће груписати), а појединци се нису ни одазвали на обавештење. Послате табеле ће, стога 

бити ажуриране од стране координатора и послате стручној служби до краја месеца јуна. 

На последњем састанку Тима 24.06.2022., на ком је одсутан био једино члан Жарко Боровина, Тим 

је договорио да се табеле у наредној школској години попуњавају на годишњем нивоу, уместо да 

се ажурирају петогодишње табеле, затим да се проследи Лични план професионалног усавршавања 

са листом семинара које би запослени похађали током школске 2022/2023. године, као и да се 

дефинише систем праћења стручног усавршавања запослених од стране директора. 

 

 

Ели Крстева, координатор Тима 

 

 



     
4

6 

 

5.11. Извештај тима за маркетинг и промоцију школе  

Рад Тима се у првом полугодишту одвијао кроз планирање и организацију следећих активности 

значајних за рад и промоцију Школе: 

1. РАД НА САЈТУ:  

 

2. ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ и покривени садржаји: 

 

3. КОНЦЕРТНЕ АКТИВНОСТИ:  

 СКУПШТИНА ГРАДА: 27. септембар / Чело фест 

 САНУ: 21. октобар / Концерт ученика 

 КОЛАРАЦ: 27. октобар / Како се слуша музика / Камерни састави – нижа школа 

 САНУ: 2. децембар / Концерт матураната 

 ЋУПРИЈА: 9. децембар / предпремијера – Велики оркестар са солистима 

 КОЛАРАЦ : 11. децембар / Велики оркестар са солистима 

 ФМУ. 13. децембар / Концерт матураната 

У периоду од 19 – 7. децембра одржани су сви концерти матураната по градовима: Сремска 

Митровица, Београд, Нови Сад, Пожаревац, Ужице, Параћин, Крушевац  

МАЈСТОРСКЕ РАДИОНИЦЕ: прво полугодиште 

Одржано је 3 мајсторских радионица: 

Љ. Милановић 19 – 21. октобра 

М. Шпенглер  22 – 23. октобар 

С. Сретеновић 1 – 6. децембар 

4. ФОТОГРАФИСАЊЕ: 18 – 21. октобар 

Фотографије и остали фото прилози, у виду пакета садрже: 

- профилне фотографије 

- радне фотографије – живот у школи 

- материјал настао на концертима / САНУ и Коларац / 

- 2 слајд филма: Драгана Селаковић – све реализовано и медијски пропраћено 

 ПРОМО ФИЛМ – остављено за следећу сезону / друго полугодиште 

 

5. ПРОЈЕКТИ:  

Истражити пројекте које би имале све могуће додирне тачке са нашим циљевима, концертима, 

гостовањима: Пројекти прекограничне сарадње, СОКОЈ, Мининистарство културе итд. 

Свакако размотрити све могућности долажења до средстава од писања пројеката, до разговора 

са фондацијом Добар глас и другим удружењима тј. потенцијалним донаторима. 

ЗАДАТАК: Након сагледавања могућности конкурисања, констатовати обим. 

Изложити могућности на следећем састанку – Марија 

 

6. ЗВУЧНИ И ВИДЕО ЗАПИСИ 

Архива школе, тј звучни и видео записи је посало који је остао необављен од прошле године. 
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Уколико би се овог посла прихватили спољни сарадници од прошле године, могли би 

ускоро да завршимо активност. Спољни сарадници: Горан Миљковић, Јована Николић, 

Марија Костић, Милош Чорлија. 

Током другог полугодишта рад Тима за маркетинг и промоцију школе је радио структурално 

другачије. Текуће и добро уигране обавезе овог тима су замењене неким опрвдано важнијим 

делатностима, како би се испратио садржај који је давно планиран. 

Овде имамо у виду зацртане датуме концерата и планирана такмичења. Такође врло посвећена 

припрема матурантских испита. Ништа мање важно су и уговорени мајстеркласови и студијска 

снимања.  

У продужетку је ред делатности које смо за собом завршили током овог полугодишта: 

МАРТ 

 

- Тријажа: 

Осмишљен пројекат тријаже терена ради пријемног испита за 2022/23. Промотивни капацитет 

чинили су изузетан промо видео клип, аутора Драгане Селаковић и тријажа терена са екипом 

професора школе. Посећене су основне школе у околини: Ћићевац, Соко Бања, Варварин и 

Ражањ. 

 

АПРИЛ – МАЈ 

 

- Такмичења у низу: 

   1. Сремски Карловци: Сусрет виолиниста, 11 – 18.октобар 

   2. Maђарска Мишколц: Ј. Хубај: 2 -5. децембар 

   3. Чешка, таленти Прага 5: 24. фебруар 

   4. Шабац: Фестивал гудача, 18 – 20. март 

   5. А.Грумијо, Брисeл: 6- 9. април 

   6. Кипар: онлајн – Афродита глас: 10. април 

   7. Републичко такмичење: камерни састави 1-15. април 

   8. Ниш: Такмичење гудача:15 – 21. април  

   9. Чешка: Коцијан. 2 -7. мај 

   10. Сремски Карловци: Сусрет виолиниста, 5 – 11. мај 

   11. Бања Ковиљача, Фестивал Гварнери: 16 – 20. мај 

   12. Винковци: Крежма: 19 – 22. мај 

   13. Северна Македонија: Охридски бисери: 14 - 19. јун 

- Студијска снимања у сарадњи са ФМУ 

- Мајстер клас: Марија Мисита ( 9 -10.4.9 , Душан Панајотовић ( 2 – 3. 4), Слободан Герић 10 -

11.5), Сретен Крстић 6 -7.5. ФМУ 

МАЈ – ЈУН 

концертне делатности 

- Концерти матураната по градовима одакле потичу ученици. Ово је је 5. генерација која успешно 

организује своје концерте и промовише успут нашу школу. Градови: Београд, Нови Сад, 

Пожаревац, Ужице, Параћин, Крушевац, Ћуприја.  
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- Два уговорена концерта, од тога једно путовање за Будимпешту, друго концерт на 

Коларцу, су због актуелне ратне ситуације, отказани. 

- Припреме за турнеју – Италија – октказана  

- Раванелијус, припрема за фестивал 

Активности тима 

САЈТ ШКОЛЕ: Рад на преводу у току, непотпун  

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ: Вршене не са пуним капацитетом 

ПРОЈЕКТИ: 

1. Министарства културе и информисања – нисмо добили средства  

2. Градови у фокусу – нисмо добили 

3. СОКОЈ – ураду 

Милица Младеновић, координатор Тима 

 

5.12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

 

Ученички парламент се током школске године састао 1. 10. 2021. године. Дневни ред састанка 

односио се на уређење и одржавање ученичког клуба, купатила у интернату, школског дворишта 

и простора за вежбање и учење, као и правилник о понашању у интернату и изласцима из истог. 

Ученички парламент је ове школске године изнео и предлог о уређењу ентеријера и екстеријера 

школе засађивањем цвећа по жардињерама. 

 

Илија Најдановић, наставник практичне наставе 

 

6. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ   

 

6.1. Реализација часова редовне наставе  - општеобразовна настава   
 

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ I II III IV V VI VII VIII IX X 

1.  Српски језик  планирано  185 185 185 148       

реализовано  185 187 187 149       

2.  Српски језик 

и  
књижевност  

планирано      148  108 108 111  

реализовано      146  108 110 110  

3.  
Енглески 

језик  

планирано  74 74 74 74 74  72 72 74  

реализовано  74 74 74 74 71  74 72 74  
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4.  
Немачки 

језик  
планирано      37  36 36 36  

реализовано      36  37 36 35  

5.  

Математика  
планирано  111 111 111 111 74  74 74   

реализовано  111 113 113 111 72  72 72   

6.  Свет око нас  планирано  74 74         

реализовано  74 74         

7.  Природа и 
друштво  

планирано    74 74       

реализовано    74 74       

8.  Ликовна 

култура  

планирано  37 37 37 37 37  36    

реализовано  38 37 37 38 37  36    

9.  Физичко 

васпитање  
планирано  74 74 74 74 74  72 72 74  

реализовано  74 74 74 74 73  72 72 74  

10.  
Историја  

планирано      37  36 36   

реализовано      38  37 38   
 

11.  Географија  планирано          37  36 36   

реализовано          38  37 36   

12.  
Физика  

планирано            36 36 36  

реализовано            36 36 36  

13.  Биологија  планирано          74  36 36 36  

реализовано          74  36 36 37  

14.  
Хемија  

планирано            36 37   

реализовано            37 37   

15.  
Филозофија  

планирано                

реализовано                     

16.  Социологија  планирано                     

реализовано                     

17.  
Психологија  

планирано                     

реализовано                     

18.  Информатика  
и  

рачунарство   

планирано          36  36 37 36  

реализовано            34 34 35  

19.  Историја са 

историјом 

културе и 

цивилизације  

планирано                74  

реализовано          72  

20.  Пројектна 

настава  
планирано    37 37       

реализовано    37 37       



     
5

0 

21. Дигитални 

свет 

планирано  37 37         

реализовано  37 37         

УКУПНО: А  
планирано            

реализовано            

 Б.  
ИЗБОРНИ  

ПРЕДМЕТИ  

1.  

Верска настава/ 
грађaнско 
васпитање 

*** 

планирано 36 36 36 36 37  36 37 36  

реализовано 36 36 36 36 36  35 37 33  

УКУПНО А+Б  планирано           

реализовано           

 

Ред. 

број  
В.    

ФАКУЛТАТИВНИ 

ПРЕДМЕТИ*   

I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  

1.   
Корективна 

гимнастика  

планирано  37 37 37 37 36 36 36 35 36 35 

реализовано  37 37 36 38 36 36 36 35 35 36 

УКУПНО А+Б+В 

планирано           

реализовано           

 

6.2. ЧАСОВИ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

 

6.2.1. Извештај о реализованим часовима додатне подршке за ученике првог и четвртог 

разреда 

На часовима допунске наставе у првом и четвртом разреду бавили смо се садржајима из 

математике пратећи план и програм редовне наставе и преипремама за писмене задатке и писмене 

провере . 

План и програм допунске   наставе у првом и четвртом разреду је реализован. 

             Весна Андрејић, наставник разредне наставе 
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 6.2.2. Извештај о реализованим часовима додатне подршке за предмет хемија 

 Ученицима седмог разреда одржано је четри часа допунске наставе.  

Теме: 

 Атоми и хемијски симболи.Квантитативни и квалитативни састав . 

 Грађа атома . Атомски број и атомска маса 

 Грађа атомског омотача 

 Хемијска веза; 

Ученици који су присуствовали допунским часовима су Соња Жунић, Искра Тодоровић, Дамир 

Карић, Александра Ђокић. 

Термин допунске наставе био је четвртком од  14:40, за време 8. часа. 

Ученици осмог разреда нису долазили на часове допунске  наставе. 

 

Срђан Живановић,  наставник хемије 

 

6.3.1. Извештај о часовима  припремне наставе за разредни испит  

 

У периоду март-јун.2022.године, реализовани су часови припремне наставе (10 часова) за разредни 

испит из биологије, за ученицу Наталију Урошевић. 

20.06.2022.реализован је разредни испит,који је Наталија положила одличним (5),записано у 

записнику о разредним испитима. 

 

Душанка Радовановић, наставник биологије. 

 

6.4.1. Извештај о додатним часовима за ученике 1. и 4. разреда 

Кроз додатну наставу у првом разреду бавили смо се темом‟ Моја Србија‟ . Уз помоћ материјала 

који смо добили од министарства просвете обрадили смо садржаје везане за симболе 

,знамеитости,обичаје ,знамените личности наше земље. 

У четвртом разреду кроз додатну наставу из српског језика бавили смо се научно популарним 

текстовима и обрадом романа који нису у оквиру обавезне лектире . 

План и програм додатне наставе у првом и четвртом разреду је реализован. 

Весна Андрејић, наставник разрене наставе 
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7.  Успех ученика по разредима музичке и општеобразовне наставе  

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА  

 МУЗИЧКОЈ НАСТАВИ  

ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА  

УСПЕХ УЧЕНИКА НА  

ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ 

ШКОЛСКА 2019/2020.ГОДИНА  

Припремни разред 1 – описно оцењивање  
Оба ученика су савладала предвиђен наставни програм 

 

Припремни разред 2 – описно оцењивање  
Један ученик је савладао предвиђен наставни програм; 

Други ученик није положио годишњи испит из главног 
премета 

Први разред  Први разред  

Одличних  Описно оцењивање 

–ученици су 

успешно савладали 
наставни програм 

за први разред 

Одличних  Описно оцењивање  

Ученици су успешно 

савладали наставни 
програм за први 

разред 

Врло добрих  Врло добрих  

Добрих  Добрих  

Довољних   Довољних   

Недовољних   Недовољних   

Други разред  Други разред  

Одличних  2 Одличних  1 

Врло добрих  1 Врло добрих  1 

Добрих   Добрих   

Довољних    Довољних    

Недовољних    Недовољних     

Трећи разред  Трећи разред 

Одличних  3 Одличних  4 

Врло добрих   Врло добрих   

Добрих  1 Добрих   

Довољних    Довољних    

Недовољних     Недовољних     

Четврти разред + завршни разред за 

контрабас  
Четврти разред  

Одличних  7 Одличних  3 
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Врло добрих  4 Врло добрих   

Добрих  1 Добрих   

Довољних     Довољних    

 

Недовољних   Недовољних  

 Пети разред Пети разред 

Одличних  3 Одличних 2 

Врло добрих  2 Врло добрих 2 

Добрих   Добрих  

Довољних   Довољних  

Недовољних   Недовољних  

Напомена: Један ученик полаже испит из главног 
предмета у августвском испитном року  

  

 Шести разред Шести разред 

Одличних  8 Одличних 7 

Врло добрих  1 Врло добрих 5 

Добрих   Добрих  

Довољних   Довољних  

Недовољних   Недовољних  

 Седми разред Седми разред 

Одличних  4 Одличних 3 

Врло добрих   Врло добрих 2 

Добрих   Добрих 1 

Довољних   Довољних  

Недовољних   Недовољних  

 Осми разред Осми разред 

Одличних  6 Одличних 5 

Врло добрих   Врло добрих 4 
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Добрих   Добрих  

Довољних   Довољних  

Недовољних   Недовољних  

 Девети разред Девети разред 

Одличних  8 Одличних 4 

Врло добрих   Врло добрих  

Добрих   Добрих  

Довољних   Довољних  

Недовољних   Недовољних  

Напомена: Једна  ученица ће полагати годишњи 

испит из главног премета у августу месецу 

Један ученик полаже порпавни испит из Хармоније у 
августу месецу 

  

 Десети разред Десети разред 

Одличних  5 Одличних 6 

Врло добрих  2 Врло добрих  

Добрих   Добрих  

Довољних   Довољних  

Недовољних   Недовољних  

  

8.  РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА  

 

У наставку је списак  такмичења током ове школске године. Говори о заступљености наше школе 

и одличним пласманима.  

 

1. Сремски Карловци: Сусрет виолиниста, 11 – 18. октобар 2021.године - 6 првих награда 

 Ника Шуља 1. награда, Александра Ђокић, 1. награда, Стојанка Пешић 1. награда,  

 Елвис Трујановић, 1. награда, Даница Ковачевић 1. награда, 

 Матија Спасојевић 1. награда 

2. Мађарска, Мишколц - Ј. Хубај: 2 -5. децембар 2021.године 

Урош Адамовић, Бојана Шеровић, прва етапа 

3. Чешка, таленти Прага 5: 24. фебруар  2022.године 

Урош Адамовић– диплома 

4. Шабац: Фестивал гудача, 18 – 20. март 2022.године 
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Класе чела – 9 првих награда / 1 лауреат, 3 специјалне 

Е. Крстева: Петра Филиповић, Милеуснић Андреј, Јовановић Теона  

Н. Бусарац: Јовановић Михаило, Милутиновић Ани, Тодоровић Искра, Карић Дамир, Тамбурић 

Жељко, Антић Кристина. 

5. А.Грумијо, Брисeл: 6- 9.април 2022.године 

Ника Шуља, Алeксандра Ђокић – две дипломе 

6. Кипар: онлајн – Афродита глас: 10. април 2022.године– 2 прве, 1 друга награда 

Александра Ђокић, Урош Адамовић, Срђан Вељковић 

7. Рeпубличко такмичење. камeрна: 1-15.април  - 3 првих, 1 друга награда 

1. Квартет класа Ж. Ивовић 1/1 

2. Квартет класа Д. Мирчић ½ 

3. Квартет класа Ж. Ивовић ¼ 

4. Квартет класа Д. Мирчић 2/1 

8. Ниш: 15-21. април 2022.године– 39 такмичара: лауреата 4, 24 првих, 9 других, 2 треће награда 

9. Коцијан: 3-7.мај 2022.године 

Нађа Комнелић, диплома 

10.  Сремски Карловци: Сусрет виолиниста, 5 – 11. мај – 3 прве награде 

 1. Јелена Трипковић  1/1 

   2. Ариф Кобилић  1/1 

   3. Ања Јанеш  1/1 

11. Бања Ковиљача, Фестивал Гварнери: 16 – 20. мај 2022.године 

Елвис Трујановић - прва награда 

12. Винковци: Крежма: 19 – 22. мај 2022.године – првих 2, других 1, једна 3. 

Јелена Трипковић, 2. награда,  Даница Ковачевић,  3. награда, Ариф Кобилић, 2. награда, 

Стојанка Пешић, 1. награда, Ања Јанеш, 1. награда 

13.  Северна Македонија: Охридски бисер: 15-20. јун 2022.године– 1 друга и 3 треће награде, 

диплома 

    1. Ника Шуља, 3. награда 

    2. Алeксандра Ђокић, 2. награда 

    3. Даница Ковачевић, 3. награда 

    4. Стојанка Пешић, диплома 

    5. Дуња Стојковић, 3. награда 

Укупно освојених награда ученика на овогодишњим такмичењима:  

 лауреата: 5 

 прва награда: 50 

 друга награда: 14 

 трећа награда: 6 

 диплома: 5 

 остало: прва етапа 2 

 

9.  МАТУРСКИ ИСПИТ   

 

Ученици Школе за музичке таленте полажу матурски испит на завршној години школовања. У 

оквиру матурског испита ученици полажу писмени задатак из српског језика и књижевности, 
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испит из камерне музике и испит из главног предмета – реситал. Испити из камерне музике 

и главног предмета – инструмента, ученици полажу пред комисијом коју чине представници 

професора Факултета музичке уметности у Београду и наставници Школе. Ученици који су у 

оквиру камерног ансамбла освојили награде на међународним такмичењима или су имали 

запажену концертну активност, могу бити ослобођени полагања овог дела матурског испита. 

На матурским испитима који су одржани у Свечаној сали музичке школе "Душан Сковран" у 

првој половини јуна месеца, још једна генерација ученика успешно је завршила своје образовање 

у Школи за музичке таленте. 

Матурски испит за ученике који су одслушали десети разред општеобразовне и музичке наставе 

одржан је:  

• 23.5.2021. године - српски језик и књижевност   

• 27.5.2021. године – камерна музика 

• 1.6.2021.године - главни предмет (инструмент)  

У овој школској години за ученика генерације изабрана је ученица Надежда Ђорђевић, а за 

најбољи завршни испит из главног предмета проглашена је ученица Дуња Стојковић.  

Ученик, Матија Спасојевић, има највећи број освојених награда током школовања. 

 

10.  ПРИЈЕМНИ ИСПИТ   

10.1. Годишњи  испит за шести  разред/пријемни за седми разред   

 

Годишњи испит за шести разред (основна музичка школа) је уједно пријемни испит за упис у 7. 

разред музичке наставе (средња мзичка школа).  

Пријемни испит се бодује из предмета- инструмент и солфеђо са теоријом.   

Дана 30.5.2022.године на испит је изашло 9 ученика. Сви ученици су стекли довољан број 

бодова за прелазак на средњи ниво музичког образовања. 

 

Инструмент   Солфеђо са теоријом музике  

Област оцењивања  

Максималан 

број бодова 

по области  

број 

бодова  
  

Област оцењивања  

Максималан  
број бодова 

по области  

број 

бодова  

Степен савладаности програма   70     Диктат  20    

Технички ниво извођења  70    Читање с листа 

(мелодика)  
20    

Интерпретација   30    Читање с листа (парлато)  20   

Музикалност   
30  

  Провера знања из теорије 

музике  40    

Укупан број бодова    Укупан број бодова     
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Напомена:   
• Максималан број бодова је 200.               
• Потребан минимум за упис у средњу музичку 

школу је 150.  

Напомена:   
• Максималан број бодова је 100.  
• Потребан минимум за упис у средњу 

музичку школу је 70.  
Модел бодовне листе  

 Ученици који су полагали испит за упис у средњу школи 

1.  Лучковић Николина 3-4/6.разред 8.разред 

2.  Мишковић Ања 6.разред 8.разред 

3.  Радивојевић Марија 3-4/6.разред 8.разред 

4.  Ненадовић Дуња 6.разред 8.разред 

5.  Ковачевић Даница 6.разред 8.разред 

6.  Кобилић Ариф 6.разред 8.разред 

7.  Шеровић Ивана 6.разред 8.разред 

8.  Ристовић Лазар  6.разред 8.разред 

9.  Танасковић Хана  6.разред 8.разред 

 

10.2.  Пријемни испит за упис нових ученика 

 

Пријемни испит за упис у Школу за музичке таленте организован је 7.6.2022.године 

Услов за упис у Школу стекли су следећи кандидати: 

Р.б. Име и презиме 

кандидата 

Музичка настава 

2020/21.године 

Општеобразовна 

настава 2020/21.године 

1.  АлексијаФилиповић Припремни Први 

2.  Сташа Филиповић Припремни Први 

3.  Бранко Паунковић Припремни Први 

4.  Невена Ђорђевић Припремни Први 

5.  Софија Тубић Припремни Први 

6.   Николина 

Аврамовић 

Припремни Други 

7.  Неда Кнежевић Припремни Други 
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8.  Ивона 

Милосављевић 

Трећи Пети 

9.  Даница Вукелић Шести Седми 

10.  Сергеј Савић Трећи Пети 

11.  Милица Николић Први Трећи 

12.  Хелена Марјанов Први Трећи 

13.  Борко Савовић Седми Девети 

 

10. КОНЦЕРТНА ДЕЛАТНОСТ  

 

Следи преглед јавних наступа, такмичења и у завршници припреме за 3. по реду Раванелијус 

фестивал. 

У првом семестру је било 7 концерата и то: 

1. СКУПШТИНА ГРАДА: 27. септембар / Чело фест 

2. САНУ: 21. октобар / Концерт ученика 
3. КОЛАРАЦ: 27. октобар / Како се слуша музика / Камерни састави – нижа школа 

4. САНУ: 2. децембар / Концерт матураната 

5. ЋУПРИЈА: 9. децембар / предпремијера – Велики оркестар са солистима 
6. КОЛАРАЦ : 11. децембар / Велики оркестар са солистима 
7. ФМУ. 13. децембар / Концерт матураната 

 

Концертних активности у другом семестру није било у великом броју. Углавном су се тицала 

солостичких концерата матураната по градовима Србије: Београд, Нови Сад, Пожаревац, Ужице, 

Параћин, Крушевац, Ћуприја. 

Од 3. до 10.7.2022.године, Школа је била учесник и домаћин концерта који је одржан у оквиру 

Фестивала изузетности-Раванелијус. 

10.7.2022.године, у дворишту Школе одржан је концерт-Вече арија.  

Диригент: Србољуб Динић, солисткиња Соња Шарић,сопран у пратњи Великог оркестра Школе за 

музичке таленте. 

Милица Младеновић 
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12. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА   

 

Према Плану рада за школску 2021/22.годину, разредна старешинства су била расподељена на 

следећи начин: 

   

  Разредни старешина   Разред   

1.  Ирена М. Милошевић   Припремни – 4. разред музичке наставе   

2.  Жељко Ивовић   5-8.разред музичке наставе   

4.  Горан Миљковић   9. и 10 наставе   

5.  ЉиљанаТодоровић   1. и 4.разред општеобразовне наставе (комбиновано одељење)  

6.  Весна Андрејић   2. и 3.разред општеобразовне наставе (комбиновано одељење)  

7.  Весна Тирменштајн   5,7. и 8. разред општеобразовне наставе   

8.  Жарко Боровина   6,9. и 10. разред општеобразовне наставе   

 

12.1. Извештај о раду разредног старешине –припремни до 4. разреда музичке 

наставе   

Током шк. године одржано је 32 часа разредне музичке наставе. У раду су постигнуте/реализоване 

све теме које су планиране Годишњим планом рада. 

Као разредни старешина, учествовала сам у раду Тима за појачан васпитни рад са ученицима, којих 

је ове школске године било четири.  Изрицане су васпитне мере: Појачан васпитни надзор ученика 

од стране разредног старешине и школског психолога; разговори са родитељима ученика и 

одређиване су мере непосредног рада са учеником (васпитач, разреднои старешина и школски 

психолог), као и учествовања у друштвено-корисном раду.  

Одржана су 4 редовна родитељска састанка у оквиру планираних. На редовним састанцима било 

је разговора о напредовању и дисциплини ученика.  Од месеца октобра па до краја школске године 

одржани су по једном недељно појединачни разговори са ученицима, Уном Милетић и Тадејем 

Милетић, на тему подршке у учењу и бољој дисциплини у школи и за време часа. 

Ученици, Владимирки ИлиЋ-Баус, је током школске године пружена додатна подршка у 

адаптацији на нову средину, као и подршка у учењу. 

У месецу мају одржани су појединачни разговори са учеником Милеуснић Андрејем на тему о 

штетности алкохолизма. 

                                            Ирена Младеновић Милошевић, разредни старешина 

 

12.2. Извештај о  раду разредног старешине – 5,6,7. и 8. разред музичке наставе  

Са ученицима 5, 6, 7. и 8. разредом музичке наставе је реализовано по 35 часова разредног 

старешине и обрађене су све теме из годишњег плана рада за 2021/2022.годину. 
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Посебно су обрађиване теме као што су сналажење у новим условима, извлачење позитивних 

искустава из сваке ситуације, слободно време и квалитетно слободно време, као и све потешкоће 

које долазе са пубертетом и предпубертетом. 

Индивидуалног васпитног и васпитно дисциплинског поступка ове године  је било са следећим 

ученицима: Дамиром Карићем, Вуком Пјевовићем, Арифом Кобилићем и Соњом Жунић. Ученици 

су посебно били заинтересовани за разговоре на тему односи одрасли – ученици и припреме за 

сналажење у свету после завршене школе и на факултету. 

Углавном су вршени  групни разговори, али и индивидуални по потреби и у специфичним 

околностима. 

Жељко Ивовић, разредни старешина 

 

12.3.Извештај о раду разредног старешине – 9. и 10. раред музичке наставе   

 

У школској 2021./2022. години рад разредног старешине се одвијао на два различита начина.  

 

Од почетка школске године рад разредног старешине пратио је план рада изнет на почетку школске 

године. Реализоване су све теме предвиђене програмом рада разредног старешине за овај период. 

Поред овога јављала се потреба и за решавањем појединих личних проблема код ученика али су 

они решавани у индивидуалном разговору са ученицима а не у оквиру разредних часова. 

 

Други сегмент рада тицао се поновног прилагођавања ученика на рад у просторијама школе а у 

складу са одлуком да се настава читаве школске године одвија „уживо“ и под одређеним условима. 

То се пре свега односило на испуњавање обавеза од стране ученика а које су биле у знатној мери 

запостављене током наставе на даљину. Овај сегмент рада обухватао је више активности и то: 

 

1. Детаљно упознавање ученика са новонасталом ситуацијом. 

2. Праћење здравственог стања ученика. 

3. Пружање подршке свим ученицима ради прилагођавања новонасталој ситуацији. 

4. Непосредна комуникација са осталим предметним наставницима и тренутно 

решавање проблема који су се појављивали у раду ученика. 

 

Ове активности су реализоване путем групних часова али и индивидуалним разговорима са 

ученицима код којих се за тако нешто указала потреба. 
 

Све наведене активности су прилагођаване непосредним околностима и остварене су у 

потпуности. 

 

Горан Миљковић, разредни старешина 
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12.4. Извештај о раду разредног старешине – 1. и 4. разред општеобразовне 

наставе   

План и програм рада разредног старешине у првом и четвртом разреду у потпуности је 

реализован  . Бавили смо се актуелним проблемима , а посебно смо радили на превенцији 

вршњачког насиља као и темама везаним за COVID 19. 

Весна Андрејић, наставник разредне наставе 

12.5. Извештај о раду разредног старешине – 2. и 3. разред општеобразовне наставе   

У школској 2021/2022.години планирано је 37 разредних часова,  На часовима су обрађиване 

различите теме, оне које су предвиђене програмом рада разредног старешине за 2. и 3. разред, али 

и оне теме које су биле актуелне у одређеном тренутку. Бавили смо се  анализирањем успеха и 

дисциплине, савладавањем треме и страхова, учили смо како да пружимо помоћ другима и зашто 

је то важно, зашто је важан тимски рад, по чему је наша школа Школа за музичке таленте посебна 

и другачија, како се припремити за концерт и јавни наступ, итд. Часовима су присуствовали сви 

ученици другог и трећег разреда, различитим данима. 

Укупно је одржано два родитељска састанка, чије су теме биле успех, дисциплина и напредовање 

ученика, а на самом почетку школске године упознавање са родитељима нових ученика, као и 

предочавање правила рада у школи и интернату школе. 

Због  ситуације у земљи и свету, која је изазвана пандемијом вируса Ковид 19,  часови разредног 

старешине су се одржавали по потреби онлајн, а комуникација са родитељима и састанци су се 

организовали ван просторија школе.  

Љиљана Тодоровић, разредни старешина 

12.6. Извештај о раду разредног старешине –5,7. и 8. разред општеобразовне наставе   

Разредни старешина Весна Тирменштајн је школске 2021/22. водила пети, седми и осми разред. 

Током школске године на часовима одељенског старешине су обрађиване различите теме, 

прилагођене узрасту ученика.  

 

У петом разреду смо, поред основних информација о заштити од Ковида 19, изабрали руководство 

разреда, упознали се са правима детета, правилима живота и рада у дому, школским правилима. 

На часовима су обрађиване и посебно осетљиве теме, јер смо добили и ученике који су први пут у 

нашој школи, па је требало радити на њиховом уклапању и прилагођавању. Бавили смо се и 

еколошким темама, помоћи старијим и изнемоглим лицима, помоћи друговима у школи. 

Природно, највише времена је посвећено односима унутар разреда. С обзиром на старосну групу, 

није било тежих случајева кршења било којих правила живота и рада у интернатским условима. 

 

Седми разред је већ био турбулентнији за рад, с обзиром да је током целе шлоске године 

(прецизније, у више наврата) вођен појачан васпитни рад са ученицима Дамиром Карићем и Вуком 

Пјевовићем. Такође, рађено је и на уклапању у нову школску средину са ученицом Соњом Жунић. 

На почетку школске године била је учесник једног непријатног догађаја са ученицима који нису 

из наше школе, па је такође прошла појачан васпитни рад, после кога се стање значајно поправило. 
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Такође су са овим разредом на часовима одељенског старешине обрађиване теме прилагођене 

њиховом узрасту, самим тим и озбиљније. То су, пре свега, предавања о штетности употребе 

дувана, алкохола и наркотика, теме о свим елементима пубертета, теме које су ученици бирали 

слободном вољом. 

 

Осми разред је , такође, прошао теме од значаја за свој узраст. Појачан васпитни рад је вођен са 

Арифом Кобилићем ( углавном због непоштовања ауторитета у школи), затим са ученицом Ањом 

Мишковић због инцидента на почетку школске године ( заједно са ученицом Соњом Жунић), као 

и на крају школске године (због употребе алкохола). Других, већих инцидената није било. 

Закључак је да се и у наредној школској години морамо више посветити изградњи међуљудских 

односа у разреду, који су понекад на граници инцидента, као и на даљем раду на прилагођавању 

појединих ученика, које иде нешто споријим темпом. 

 

Весна Тирменштајн, разредни стрешина 

 

12.7. Извештај о раду разредног старешине –6, 9. и 10. разред општеобразовне 

наставе   
 

У шетом разреду опште-образовне наставе уписано је на почетку школске године 12 -оро ученика 

и сви су завршили шести разред  и испратили целокупну наставу по плану и програму. Што се 

владања тиче на полугодишту је четворо ученика имало владање врло добар (4),док је на крају 

школске године двоје ученика остало са врло добрим владањем, сви остали имају примерно 

владање. Ученици су редовно пратили наставу без обзира на паузе које су биле узроковане 

акуелном пандемијском ситуацијом. 

У деветом разреду опште-образовне наставе уписано је на почетку школске године 3 ученице и 

једна ученица је уписана у току школске године на полугодишту и све четири су завршиле девети 

разред  и испратили целокупну наставу по плану и програму. Што се владања тиче на полугодишту 

су све ученице имале примерно владање, као и на крају школске године. Ученице су редовно 

пратиле наставу без обзира на паузе које су биле узроковане акуелном пандемијском ситуацијом. 

У десетом разреду опште-образовне наставе уписано је на почетку школске године шесторо 

ученика и сви ученици су успешно завршили разред  и испратили целокупну наставу по плану и 

програму. Што се владања тиче на полугодишту су сви ученици имали  примерно владање, као и 

на крају школске године.Ученици су редовно пратиле наставу без обзира на паузе које су биле 

узроковане акуелном пандемијском ситуацијом. 

Жарко Боровина, разредни старешина 
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13. РЕАЛИЗАЦИЈА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ   

13.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК  

Ученици су у оквиру секције за српски језик је у школској 2021/22.години радили мотивисано и 

инспиративно, са пуно ентузијазма и посвећености у раду. 

Рад ученика у оквиру секције, одвијао се кроз следеће активности: 

- Учешће на литерарним конкурсима 

- Снимање видео записа поводом обележавања међународно важних дана за књижевност, 

читање и саме књижевнике 

- Учешће на квизу знања о Душану Матићу 

- Учешће у акцији „Умрежавања књижевношћу“: четири ученице су самостално написале 

део заједничке приче која ће до краја године бити објављена. 

- Организовање  Зимског бала који је био инспирисан књижевним делима 

- Учествовање на смотри рецитатора 

- Обележавање Дана Доситеја Обрадовића и Светог Саве, презентацијом и припремљеном 

представом.  

- Одлазак на биоскопске пројекције и позоришне представе 

Весна Антић, наставница српског језика и књижевности 

 

13.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ- УЧЕНИЦИ 2. И 3. 

РАЗРЕДА 

У другом полугодишту  драмско-рецитаторску секцију похађао је исти број ученика као и на 

почетку школске године, тј. 6 ученика и то 2 ученика из другог разреда и 4 из трећег.  

Током школске године  било  је смањен број организованих приредби, углавном због 

епидемиолошке ситуације,  али смо ми наставили  рад на усавршавању вештине казивања стихова 

и неких одабраних драмских текстова.  

Кроз рад секције обрађивали смо песме Десанке Максимовић, Драгана Лукића, Добрице Ерића, 

Јована Јовановића Змаја, Бранка Радичевића, Момчила Тешића, као и драмске текстове из 

уџбеника и часописа ,, Витез ,, 

На часовима секције,  вежбали смо индивидуално и групно писање стихова. 

На крају школске 2021/2022.године одржано је укупно 36 часова драмско-рецитаторске секције. 

 

13.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ СЕКЦИЈЕ- УЧЕНИЦИ 1. И 4. 

РАЗРЕДА 

Драмско рецитаторску секцију у школској 2021-22 години у првом и четвртом разреду похађале 

су пет ученице . Кроз 37 часова у потпуности је остварен план и програм ове ван наставне  

активности учешћем и организацијом приредби наступа и изложби радова .Заједничком анализом 

са ученицима дошли смо до закључка да можемо бити задовољни постигнутим резултатима.  

Весна Анрејић, наставник разредне наставе 
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13.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКЦИЈЕ ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

У школској 2021/22.години, секција енглеског језика је  обухватала је рад са ученицима  деветог и 

десетог разреда музичке наставе. 

У оквиру секције ученици су: 

- гледати филмове и читати или слушали адаптиране књиге на енглеском, а касније о њима 

разговарали. 

- oрганизовали  језичке игре.  

- израђивали презентације. 

- бавили се и уређењем кабинета за енглески језик израђујући различите тематске паное.  

- користили  аплаикације за учење енглеског језика. 

На секцији су обрађиване различите теме које су ученицима омогућиле да вежбају и усавршавају 

своје језичке компетенције:  разумевање, слушање, писање, комуникацију и усмено излагање.  

Поред језичких, ученици су развијали и друге компетенције попут естетске, компетенције за 

целоживотно учење, дигиталну компетенцију, сарадњу, одговоран однос према здрављу и 

околини. 

Татјана Петровић, наставник енглеског језика 

 

14. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА   

 

14.1. Реализација значајних културних активности 

 

 Квиз знања о Душану Матићу   1.10-10.9.2021. године-Прво место  

 Литерарни конкурс за дан екологије – Николина Јовановић, Прво место 

 Смотра рецитатора: Лара Киш - Десанка Максимовић 1.3-7.3.2022.године 

 Међународни дан гласног читања; снимање видео записа,1-14.1.2022.године 

- Ученица Динка Миљковић- „Пијаниста“ 

- Ученица Николина Јовановић- „Плава звезда“ 

 Вукова недеља – снимљени видео записи: 

- Ученице, Теона Јовановић и Лара Киш-Вуков критички рад 

- Ученица Мина Станковић- „Смрт Омера и Мериме“ 

  Таленти под маскама – „Зимски бал“ 1-18. 12. 2021.године 

 Дан сећања на Доситеја Обрадовића 10.4.2022.године 

 „Умрежавање књижевношћу“ – писање заједничке приче, 29.10-11.2021.године 

 Посета представи „ Сумљиво лице“ 

 Посета биоскопу и пројекција филма „Лето кад сам научила да летим“ 

 Посета Фестивалу дечјег позоришта, 14-17.6.2022.године: Краљ Иби, Хејтикета, У добру и 

злу 

 Припрема позоришног комада за светосавску приредбу:Свети Сава и Марко Краљевић, 

20-27.1.2022.године 

 

Весна Антић, наставник српског језика и књижевности 
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14.2.Извештај о реализованим слободним активностима  

У школској 2021/22. години, реализоване су следеће слободне активности: 

10. 9. 2022. – Пројекција серије „Саут парк“ – Епизода „Свет Воркрафта“; 

17. 9. 2022. – Пројекција серије „Саут парк“ – Епизода „Сони ПСП“; 

24. 9. 2022. – Пројекција филма „Виртуелна стварност“ и дискусија након гледања филма; 

1. 10. 2022. - Пројекција филма „Ово је крај“ и дискусија након гледања филма; 

8. 10. 2022. – Пројекција филма „Човек који је пао на Земљу“ и дискусија након гледања филма; 

15. 10. 2022. - Пројекција серије „Црно огледало“ – Епизода „Пад на нос“; 

22. 10. 2022. – Радионица на тему интернет насиља; 

30. 10. 2022. – Пројекција филма „Данкиња“ и дискусија након гледања филма; 

5. 11. 2022. – Пројекција филма „Мари и Макс“ и дискусија након гледања филма; 

19. 11. 2022. – Радионица на тему конзумеризма; 

26. 11. 2022. – Пројекција филма „Кишни човек“ и дискусија након гледања филма; 

3. 12. 2022. – Пројекција филма „Хулигани из Зелене улице“ и дискусија након гледања филма; 

10. 12. 2022. - Пројекција филма „Персепољ“ и дискусија након гледања филма; 

17. 12. 2022. - Радионица на тему кич музике; 

24. 12. 2022. - Пројекција филма „Црна Марија“ и дискусија након гледања филма; 

28. 1. 2022. - Радионица на тему „Шта сам научио/ла у прошлој години?“; 

4. 2. 2022. – Пројекција филма „Путовање“; 

11. 2. 2022. – Пројекција филма „Лавиринт“ и дискусија након гледања; 

25. 2. 2022. – Пројекција филма „Ничије дете“ и дискусија након гледања; 

1. 3. 2022. – Одлазак на премијеру филма “Лето када сам научила да летим“; 

11. 3. 2022. – Пројекција епизоде серије „Саут парк“ под називом „Упомоћ! Мој тинејџер ме 

мрзи!“; 

18. 3. 2022. –Пројекција филма „Диригенткиња“, предавање наставнице Марије и Костић и 

дискусија о филму; 

25. 3. 2022. - Пројекција епизоде серије „Саут парк“ под називом „Тсст!“; 

1. 4. 2022. – Радионица на тему панк културе у Републици Србији; 

8. 4. 2022. – Пројекција филма „Недодирљиви“ и дискусија након гледања филма; 
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15. 4. 2022. – Пројекција филма „Пејзажи у магли“ и дискусија након гледања филма; 

6. 5. 2022. – Пројекција филма „Соло“ и дискусија након гледања филма; 

13. 5. 2022. – Пројекција филма „Боемска рапсодија“ и дискусија након гледања филма; 

20. 5. 2022. – Пројекција филма „Бесмтрна“ и дискусија након гледања филма; 

27. 5. 2022. – Радионица на тему социјално-патолошких појава; 

5. 6. 2022. – Пројекција филма „Врана“ и дискусија након гледања филма; 

10. 6. 2022. – Пројекција филма „Ида“ и дискусија након гледања;  

17. 6. 2022. - Пројекција филма „Теорија свега“ и дискусија након гледања. 

 

Илија Најдановић, наставник практичне наставе 

 

 

15. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ  
 

Даница Гавриловић, наставник виолине 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј

 Активност 
Број 

бодова 

Опис 

активности 
Време/датум 

Начин 

присуствовања 

(вођење 

координисање, 

похађање и 

друго) 

Докази 

1.  Интернационални 

сусрети младих 

виолиниста – Сремски 
Карловци 

Елвис Трујановић (1.) 

10              

Такмичење 

16.10.2021. Припрема за 

такмичење 

           Диплома 

2.  Концерт у Галерији 

САНУ -  Београд 

10 Јавни 

наступ 

2.12.2021. Припрема за 

јавни наступ 

Програм 

концерта 

3.  Међународнотакмичење 

гудача – Ниш 

Милица Обрадовић (1.) 

Тара Јовановић (1.) 

Елвис Трујановић (1.) 

30 Такмичење 15.–21.04 

2022. 

Припрема за 

такмичење 

Диплома 

4.  Међународни фестивал 
гудача Балкана – Бања 

Ковиљача 

Елвис Трујановић 

(Лауреат) 

10 Двоетапно 
такмичење 

16.-
20.05.2022. 

Припрема за 
такмичење 

Диплома 
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Ели Крстева, наставник виолончела 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ за школску 2021/2022. годину 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј

 Активност 
Број 

бодова 
Опис активности Време/датум 

Начин 

присуствовања 

(вођење 

координисање, 

похађање и 

друго) 

Докази 

5.  

Менторски рад са 
приправником 

(Стефан 

Гавриловић) 

20 

(2*10) 

- Пружање 

подршке, 

подучавање, 

консултације, 

разговори 

- Присуствовање 

часовима које 

реализује 

приправник 

- Заједничко 

анализирање 

наставе/активности 
 

Септембар 
2021 – Јун 

2022. 

координисање 
Белешка, 

дневник 

6.  

Координисање 

Тима за Стручно 

усавршавање и 

професионални 

развој 

2 

 

-Организација и 

вођење 

састанка 

-Вођење 

документације 

-Информисање 

чланова о 

активностима 
 

Школска 

2021/2022. 
координатор 

Извештаји о 

раду Тима 

7.  

Члан стручног 
органа школе – 

Педагошки 

колегијум 

1 

-Учествовање на 

састанцима 

-Учествовање у 

реализацији 

активности 
 

Школска 

2021/2022. 
члан Извештаји 

8.  

Припрема ученика 

за наступ ван 

Ћуприје 

10 

Петра Липановић, 

солистички концерт у 

Београду, Манакова 

кућа 

05.12.2021. 

Вођење, 

припрема, 

похађање 

Програм 

концерта, 

фотографије 

9.  

Припрема ученика 

за наступ у 

Ћуприји 

10 

(5+5) 

Петра Липановић, 

солистички концерти 

у сали школе Д. 

Сковран 

13.12.2021. 

и 

23.05.2022. 

Вођење, 

припрема, 

похађање 

Програм 

концерта, 

фотографије, 

плакати 
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10.  
Припрема ученика 

за такмичење 
10 

Освајање прве 

награде на 

такмичењу гудача у 

Нишу, Петра 

Филиповић 

14.04.2022. 

Вођење, 

припрема, 

похађање 

Диплома 

11.  
Припрема ученика 

за такмичење 
8 

Освајање друге 

награде на 

такмичењу гудача у 

Нишу, Теона 

Јовановић 

15.04.2022. 

Вођење, 

припрема, 

похађање 

Диплома 

12.  
Припрема ученика 

за такмичење 
6 

Освајање треће 
награде на 

такмичењу гудача у 

Нишу, Динка 

Миљковић 

15.04.2022. 

Вођење, 

припрема, 

похађање 

Диплома 
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Божидар  Радосављевић,  наставник  виолине 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј

 Активност 
Број 

бодова 
Опис активности Време/датум 

Начин 

присуствовања 

(вођење 

координисање, 

похађање и 

друго) 

Докази 

13.  

Припрема  

ученика              

за  наступ 

10 

Концерт  ученика  школе                                                                 

Галерија  САНУ,  Београд                                 

Учествовала:                                          

Ања  Јанеш  корепетитор:  

проф. Јована  Николић 
21.10.2021. координисање 

плакат                                                     

програм                                 

снимак 

14.  
Организовање                   

концерта 
10 

  Концерт  класе                                                                                                             

Свечана  сала                               

музичке  школе                      

''Владимир  Ђорђевић'', Београд                                                                               

Наступили:                            

А.Кобилић;  А.Јанеш                                                                 

корепетитор:                                

проф. Јелена  Николић 

10.03.2022. координисање 

плакат                                                     

програм                                 

снимак 

15.  
Организовање                   

концерта 
10 

Концерт  класе                                                                                                             

Свечана  сала                           

музичке  школе                         

''Миодраг  Васиљевић'',  Бор                                                                               

Наступили:                            

А.Кобилић;  А.Јанеш                                                                 

корепетитор:                                

проф. Јелена  Николић 

12.04.2022. координисање 

плакат                                                     

програм                                 

снимак 

16.  

Припрема  

ученика              

за  такмичење 

28 

Међународно  такмичење  

гудача  2022,  Ниш                                                                                        

Јелена  Трипковић  -  

1.награда 

Ариф  Кобилић  -  2.награда 

Ања  Јанеш  -  1.награда                                                                                  

корепетитор:                                   

проф. Јелена  Николић 

  18.04.                      

- 21.04.      

2022. 

координисање 

                                               

програм                                 

снимак 
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17.  

Припрема  

ученика              

за  такмичење 

- 

Интернационални  сусрети  

виолиниста 2022,  Сремски  

Карловци                                  

Јелена  Трипковић  -  

1.награда 

Ариф  Кобилић  -  1.награда 

Ања  Јанеш  -  1.награда                                                                                  

корепетитор:                                   

службени 

  07.05.                      

- 08.05.      

2022. 

координисање 

                                               

програм                                 

снимак 

18.  

Припрема  

ученика              

за  такмичење 

60 

Међународно  натјецање  

младих  виолиниста                       

''Фрањо  Крежма'',  Винковци,  

Хрватска                                  

Јелена  Трипковић  -  

2.награда 

Ариф  Кобилић  -  2.награда 

Ања  Јанеш  -  1.награда                                                                                  

корепетитор:                                   

службени 

  19.05.                      

- 22.05.      

2022. 

координисање 

                                               

програм                                 

снимак 

19.  

Марија  

Шпенглер  

Марковић   

Факултет  

музичке  

уметности                                 

у  Београду                                               

Мајсторски  

курс                                    

2 

Полазници:                                       

Ања  Јанеш                                                       

Лара  Киш    

19 - 

20.11.2021. 
присуствовање Фотографије 

20.  

Душан  

Панајотовић                                               

Факултет  

музичке  

уметности                                 

у  Београду                                               

Мајсторски  

курс                                    

2 

Полазници:                                       

Ања  Јанеш                                            

Ариф  Кобилић    

02 - 

03.04.2022. 
присуствовање Фотографије 

21.  

Марија  

Мисита                                        

Факултет  

музичке  

уметности                                 

у  Београду                                               

Мајсторски  

курс                                    

2 

Полазници:                                       

Ања  Јанеш                                            

Ариф  Кобилић    

09 - 

10.04.2022. 
присуствовање Фотографије 
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Горан Миљковић – проф. Теоријских музичких предмета 

УЧЕСТВОВАЊЕ НА ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј

 Назив Време/датум Број бодова 

Начин присуствовања 

(вођење координисање, похађање и 

друго) 

1.  Употреба електронског 

дневника у образовању 

27.03.2019 ? Похађање 

22.  Одрастање без алкохола, дроге, 

коцке, секти и насиља 

24.11.2019 16 Похађање 

23.  До личне професионалне 

филозофије применом етике 

брижности 

24.10.2021. 8 Похађање 

24.  Прва помоћ – сачувајмо живот 24.10. – 

25.10. 2021. 

16 Похађање 

25.  Животне ситуације и стресови – 

стратегије за суочавање и 
превладавање 

22.10. 2021. 8 Похађање 

 

Горан Миљковић – проф. Теоријских музичких предмета 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј

 Активност 
Број 

бодова 

Опис 

активности 
Време/датум 

Начин 

присуствовања 

(вођење 

координисање, 

похађање и 

друго) 

Докази 

26.  

Улога наставника и васпитача у 

превенцији и превазилажељу 

насилног понашаља и конфликтних 

ситуација 

12  
14.10. – 

15.10. 2017, 
Похађање Уверење 

27.  
Умеће комуникације 2 – 

комуникацијске вештине у пракси 
8  26.02.2017 Похађање Уверење 

28.  

Саветодавни разговор – примена у 

васпитном раду са адолесцентима и 

родитељима 

8  11.01.2019. Похађање Уверење 

29.  

Умеће одрастања – оснаживање 

наставника и васпитача за васпитни 

и превентивни рад са адолесцентима 

22  
11.01. – 

13.01. 2019. 
Похађање Уверење 
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Драгутин Младеновић, наставник виолине 

УЧЕСТВОВАЊЕ НА ОДОБРЕНИМ ПРОГРАМИМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј

 Назив Време/датум 
Број 

бодова 

Начин присуствовања 
(вођење координисање, похађање и 

друго) 

2.  

Одржавање мајсторске 

радионице виолине у музичкој 

школи Коста Манојловић 

24 -25. Фебруар 

2022. године 
20 вођење програма 

30.  
„Међународно фестивал 

гудача“ Ниш, Србија 

18 – 20. април, 

2022. год. 
10 

похађање, учествовање, и припрема 

ученика за такмичење 

31.  

„Међународно такмичење 

виолиниста Ф.Крежма“  

Винковци, Хрватска 

22. мај, 

2022. год. 
20 

похађање, учествовање, и припрема 

ученика за такмичење 

32.  

„Међународно такмичење 

младих музичара“ Охрид, С. 

Македонија 

14 – 19. јун, 2022. 

год. 
20 

похађање, учествовање, и припрема 

ученика за такмичење 

Милош Симић, наставник виоле 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј

 Активност 
Број 

бодова 
Опис активности Време/датум 

Начин 
присуствовања 

(вођење 

координисање, 

похађање и 

друго) 

Докази 

33.  

Спремање ученика 

за такмичење 

гудача у Нишу 

 

10 

10 

10 

10 

8 

8 

Максим 

Радивојевић 

1.награда 

Лука Радојковић 
1.награда 

Марија Божић 

1.награда 

Елена Богдановић 

1.награда 

Љубица Бићанин 

2.награда 

Наталија Урошевић 

2.награда 

16.4.2022. 

17.4.2022. 
Члан жирија дипломе 

34.  

Припрема ученика 

за наступ 

 

10 

10 

10 
10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

М.Ш.Стеван 

Мокрањац 
Пожаревац 

Лука Радојковић 

Галерија САНУ 

Београд 

Концерт дипломаца 

Марија Божић. 

Концерт дипломаца 

25.11.2021. 

10.12.2021. 
18.12.2022. 

2.12.2022. 

5.4.2022. 

24.5.2022. 

 

 

Вођење 
Програми, 

плакати 
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10 

10 

10 

Галерија Лазар 

Возаревић Сремска 

Митровица 

Марија Божић 

Љубица Бићанин 

Концерт дипломаца 

на ФМУ Београд 

Марија Божић. 

Концерт класе 
Галерија Културног 

центра Параћин. 

Марија Божић 

Лука Радојковић 

Максим 

Радивојевић 

Наталија Урошевић 

Љубица Бићанин 

Елена Богдановић 

Концерт 

Дипломаца у 
Галерији 

Културног центра 

Параћин 

Лука Радојковић 

Марија Божић 

35.  

Присуствовање 

мастеркласу 

Љубомира 

Милановића 

2  

19.11.2021. 

20.11.2021. 

21.11.2021. 
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ЗОРАН ГАВРИЛОВИЋ, КЛАВИРСКА САРАДЊА 

Стручно усавршавање унутар установе, 2022. 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј

 

Назив Време/датум Број 

бодова 

Начин присуствовања 

(вођење координисање, похађање и 

друго) 

1.  Наступ ученика на 

Интернационалним сусретима 

гудача у Сремским Карловцима (Е. 

Трујановић) 

23.10.2021. 10 Клавирска сарадња 

2.  Концерт дипломаца- део дипл. 

Испита сонате) у Муз. Школи 

„Душан Сковран“ у Ћуприји (П. 

Липановић и К. Антић) 

30.11.2021. 10 Клавирска сарадња 

3.  Међународно такмичење гудача – 

Ниш (М. Обрадовић, Т. Јовановић, 

Е. Трујановић, М. Јовановић, И. 

Тодоровић, Д. Карић, М. 
Јовановић, А. Милутиновић, Ж. 

Тамбурић, К. Антић, Л. Павловић, 

Л. Зорић, М. Вукајловић, П. 

Филиповић, Т. Јовановић, Д. 

Миљковић) 

13. – 

21.04.2022. 

146 Клавирска сарадња 

4.  1. међународни фестивал гудача 

Балкана – Бања Ковиљача 

16.05.2022. 10 Клавирска сарадња 

5.  Концерт у Музичкој школи 

„Душан Сковран“ (П. Липановић и 

К. Антић)  

30.05.2022. 10 Клавирска сарадња 

 

Марија Костић, наставник теоријске групе предмета и стручни сарадник нототекар 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј

 Активност 

Број 

бодов

а 

Опис 

активности 

Време/дат

ум 

Начин 

присуствова

ња 

(вођење 

координиса

ње, 

похађање и 

друго) 

Докази 

1.  Руковођење 

уређењем 

школских 

фејзбук и 

инстаграм 

профила 

 

 

20 

Уређивање и 

ажурирања 

садржаја за 

школски 

фејсбук и 

инстаграм 

профил, 

креирање 

текстуалних и 

У току 

школске 

године 

 

/ 

 

Фејзбук и инстаграм профил школе 
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визуалних 

садржаја за 

исте 

2.  Организова

ње 

филмске 

вечери  са 

дискусијом 

за ученике 

 

4 Пројекција 

холандског 

биографског 

филма 

Диригенткињ

а и дискусија 

о женама у 

музици 

поводом Дана 

жена 

Март, 

2022. 

Заједничко 

предавање 

са колегом 

Илијом 

Најдановиће

м 

Фејзбук и инстаграм профил школе 

3.  Приказ 

примера 

добре 

праксе 

 

6 Излагање 

паноа са 

тумачењима 

стручних 

текстова о 

српским 

музичаркама 

које су 

поводом 8. 

марта урадили 

ученици 10. 

разреда, као 

задатак у 

оквиру 

предмета 

Национална 

историја 

музике 

Март, 

2022. 

Координиса

ње 

Фејзбук и инстаграм профил школе 

4.  Учешће 15 Студијски 

боравак на 

Универзитету 

Илиноис у 

Шампањ-

Урбани, САД, 

као 

стипендиста 

Института за 

славистику и 

библиотекарс

тво  

од 16. мај 

до 3. јуна 

2022. 

Активни 

учесник 

Сајт организатора 

https://www.library.illinois.edu/ias/spx/

slavic-library-institute-2022-test/slavic-

library-institute-fellows/ 
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Ана Николић, наставник енглеског и немачког језика 

Учествовање на одобреним програмима стручног усавршавања 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј

 Назив Време/датум Број бодова 

Начин присуствовања 

(вођење координисање, 

похађање и друго) 

1.  ДИГИТАЛНА 
УЧИОНИЦА/ДИГИТАЛНО 

КОМПЕТЕНТАН НАСТАВНИК 

17.5. до 
27.8.2021. 

19,5  похађање 

2.  РЕАЛИЗАЦИЈА НОВИХ ПРОГРАМА 

НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА 

ИСХОДИМА 

29.6.2019. 24 похађање 

3.  ОНЛАЈН ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

УЏБЕНИКА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 

4. И 8. РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

16.12.2021. 1 похађање 

4.  ИЗРАДА ПЛАНА ЧАСА 

НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА НА КОМЕ 

СЕ РАЗВИЈА КОМПЕТЕНЦИЈА 

УЧЕНИКА ЗА ОДГОВОРАН ОДНОС 

ПРЕМА ЗДРАВЉУ (К3, П4) 

5.10.2021. 2 похађање 
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Данијела Дачић, наставник физичког и здравственог васпитања и корективне гимнастике 

Стручно усавршавање унутар установе и чествовање на одобреним програмима стручног усавршавања 

Редни 

број 
Назив активности Време/датум 

Број 

бодова 

Начин присуствовања 

(вођење координисање, похађање и друго) 

1. 

 

2. 

 

3. 

Дечија недеља 

Светски дан здраве хране 

Новогодишња приредба 

 

04.-

10.октобар 

 

16.10.2021. 

 

30.12.2022. 

 

8 

 

8 

 

8 

Организатор и координатор 

 

Организатор и координатор 

Организатор и координатор 

4. 

 

5. 

 

6. 
 

Извођење угледног часа 

Успешне жене у спорту 

Предавање о штетности 

дувана 

24.02.2022  

 

08.03.2023. 

 

20.3.2022 

8 

 

8 

 

8 

Реализатор 

 

Организатор и асистент 

 

Реализатор 

7. 

 

Крос РТС-а 

 

13.05.2022. 

 

8 

 

Организатор и координатор 

 

8. Матурски плес 18.05.2022.  Координатор и асистент 

 

Редни 

број 

1. 

2. 

 

 

Вебинари 

 

Обука запослених у 

образовању за примену нових 

програмаких садржаја из 

предмета физичко и 

здравствено васпитање 
Број123/2018/828 

 

Програм обуке запослених у 

образовању/дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник-

увођење електронских 

уџбеника и диготалних 

образовних материјала 

Број1164/2021/9441 

 

 

 

16.09.2017. 

 

 

 

 
17.05.2021 

 

 

 

8 

 

 

 

 
19.5 

 

 

 

Слушалац 

 

 

 

 
Слушалац 
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Љиљана Тодоровић наставник разредне наставе 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј

 Активност 

Број 

бодов

а 

Опис активности Време/датум 

Начин 

присуствовања 

(вођење 

координисање, 

похађање и 

друго) 

Докази 

36.  ,,МАТИЋЕВИ 

ДАНИ ,, 

Манифестација на 

нивоу града  , 

библиотека 

2 Дружење са 

песникињом 

Елизабетом Георгијев 

- Учешће током 

активности 

- Учешће у евалуирању 

активности 

7.9.2021.г присуствовање Извештај, 

          Слике,                         

евидентиран

о у дневнику 

рада             

37.  Дечија недеља 4 Тематске игре са 

лоптом на полигону  

Изложба на тему 

Пријатељство и 

Дечја права                                

Од 4.10.     

до10.10.202

1 

координисање Извештај,сли

ке,                         

евидентиран

о у дневнику 

рада                        

38.  ТЕМАТСКИ ДАН       

Зимски празници 

8  

-Писана припрема за 

час 
-Организација 

простора и времена 

-Припрема наставног 

материјала 

-Иновативна средства 

-Реализација часа 

Самоевалуација 

24.12.2021.г  

Организовање и 

извођење 

Извештај, 

евидентирано 

у дневнику 
рада  

39.  НОВОГОДИШЊ

А  

ПРИРЕДБА 

10 - Планирање, 

припремање и 

организовање 

активности 

- Учешће у 
реализацији 

активности 

- Анализирање врсте и 

степена 

унапређења квалитета 

рада школе 

реализованом 

активношћу 

- Подношење 

извештаја о 

реализацији 

активности 

29.12.2021.г Организовање и 

извођење 

Извештај,  

слике и  

евидентирано 

у дневнику 
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40.  ТЕМАТСКИ ДАН 

– СВЕТИ САВА 

8 Писана припрема за 

час 

-Организација 

простора и времена 

-Припрема наставног 

материјала 

-Иновативна средства 

-Реализација часа 

-Сређивање података 
са евалуационих 

листова 

Самоевалуација 

27. 1. 2022. Организовање и 

извођење 

Извештај,  

слике и  

евидентирано 

у дневнику 

41.  ТЕМАТСКИ ДАН 

– ДАН ЖЕНА 

8 Писана припрема за 

час 

-Организација 

простора и времена 

-Припрема наставног 

материјала 

-Иновативна средства 

-Реализација часа 

-Сређивање података 
са евалуационих 

Листа 

Самоевалуација 

8.3.2022. Организовање и 

извођење 

Извештај,  

слике и  

евидентирано 

у дневнику 

 

42.  Дан сећања на 

Доситеја 

Обрадовића 

2 Присуство 

презентацији 

професорке српског 

језика 

14. 4. 2022. Присуствовање Евидентиран

о у дневнику 

и у извештају 

 

43.  Крос РТС- а 8 Организовање и 

извођење кроса за 

ниже разреде 

13. 5. 2022. Организација и 

извођење 

Извештај, 

слике и 

евидентиран

о у дневнику 

 

44.  Дипломски 

исппити 

2 Слушање дипломских 

испита ученика наше 

школе у сали ниже 

музичке школе „ 
Душан Сковран“ 

31. 5. 2022. Присуствовање Извештај и 

евиденција у 

дневнику 

 

10 

 

 

 

 

Дипломски 

исппити 

2 Слушање дипломских 

испита ученика наше 

школе у сали ниже 

музичке школе „ 

Душан Сковран“ 

1. 6. 2022. Присуствовање Извештај и 

евиденција у 

дневнику 

 

11. Позоришна 

представа 

„Пинокио 2020“ 

    2 Гледање представе у 

извођењу позоришта 

из Јагодине 

3.6. 2022. Присуствовање Извештај о 

реализацији 

у евиденцији 

дневника 
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Татјана Петровић, професор енглеског језика 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

 
Р

ед
н

и
 б

р
о
ј

 Активност 
Број 

бодова 
Опис активности Време/датум 

Начин 

присуствовања 

(вођење 

координисање, 

похађање и 

друго) 

Докази 

 

1.  ,,МАТИЋЕВИ 

ДАНИ ,, 

Манифестација на 

нивоу града  , 

библиотека 

2 Дружење са 

песникињом 

Елизабетом 

Георгијев 

- Присуствовање 

- Учешће током 

активности 

- Учешће у 

евалуирању 
активности 

7.9.2021.г присуствовање Извештај, 

Слике,                         

евидентирано у 

дневнику рада             

 

2.  Дечија недеља 4  Изложба на тему   

Другарство и 

права детета                   

Од 4.10.     

до10.10.2021 

Организовање 

и 

координисање 

Извештај,слике,                         

евидентирано у 

дневнику рада                        

 

3.  ТЕМАТСКИ ДАН       

Зимски празници 

8 Писана припрема 

за час 

Организација 

простора и 
времена 

-Припрема 

наставног 

материјала 

-Иновативна 

средства 

 

24.12.2021.г  

Организовање 

и 

извођење 

Извештај, 

евидентирано у 

дневнику рада  

 

4.  НОВОГОДИШЊА  

ПРИРЕДБА 

10 - Планирање, 

припремање и 

организовање 

активности 

- Учешће у 

реализацији 
активности 

- Анализирање 

врсте и степена 

унапређења 

квалитета рада 

школе 

реализованом 

активношћу 

- Подношење 

извештаја о 

реализацији 
активности 

29.12.2021.г Организовање 

и 

извођење 

Извештај,  

слике и  

евидентирано у 

дневнику 
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5.  Тематски дан 

Мy  family  

8 Писана припрема 

за час 

Организација 

простора и 

времена 

-Припрема 

наставног 

материјала 

-Иновативна 

средства 

Израда плаката 

-Реализација часа 

25. 2. 2022. Организовање 

и 

извођење 

Извештај,  

слике и  

евидентирано у 

дневнику 

 

6.  ТЕМАТСКИ ДАН 

– ДАН ЖЕНА 

8 Писана припрема 

за час 

Организација 

простора и 

времена 

-Припрема 
наставног 

материјала 

-Иновативна 

средства 

-Реализација часа 

-Сређивање 

података са 

евалуационих 

листова 

Самоевалуација 

8.3.2022. Организовање 

и 

извођење 

Извештај,  

слике и  

евидентирано у 

дневнику 

 

7.  Дан сећања на 

Доситеја 

Обрадовића 

2 Присуство 

презентацији 

професорке 

српског језика 

14. 4. 2022. Присуствовање Евидентирано у 

дневнику и у 

извештају 

 

8.  Крос РТС- а 2 Организовање и 

извођење кроса за 

ниже разреде 

13. 5. 2022. присуствовање Извештај, слике 

и евидентирано 

у дневнику 

 

9.  Дипломски 

исппити 

2 Слушање 

дипломских 

испита ученика 

наше школе у сали 

ниже музичке 

школе „ Душан 

31. 5. 2022. Присуствовање Извештај и 

евиденција у 

дневнику 
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2 

Сковран“ 

10 

 

 

 

Дипломски 

исппити 

2 Слушање 

дипломских 

испита ученика 
наше школе у сали 

ниже музичке 

школе „ Душан 

Сковран“ 

1. 6. 2022. Присуствовање Извештај и 

евиденција у 

дневнику 

 

11. Позоришна 

представа 

„Пинокио 2020“ 

    2 Гледање представе 

у извођењу 

позоришта из 

Јагодине 

3.6. 2022. Присуствовање Извештај о 

реализацији у 

евиденцији 

дневника 

 

12 Тематски пројекат 

– Хамлет, 

меланхолик или 

кукавица 

8 Писана припрема 

за час 

Организација 

простора и 

времена 

-Припрема 

наставног 

материјала 

Реализација часа 

10-

17.6.2022. 

Координисање,  

Презентовање  

. 

Извештај о 

реализацији 
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Весна Андрејић професор разредне наставе 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј

 Активност 
Број 

бодова 

Опис 

активности 
Време/датум 

Начин 

присуствовања 

(вођење 

координисање, 

похађање и 

друго) 

Докази 

1 ,,МАТИЋЕВИ 

ДАНИ ,, 

Манифестација на 

нивоу града  , 

библиотека 

2 Дружење са 

песникињом 

Елизабетом 

Георгијев 

Присуствовање 

Учешће током 

активности 

Учешће у 

евалуирању 
активности 

7.9.2021.г присуствовање Извештај, 

          Слике,                         

евидентирано у 

дневнику рада             

2 Дечија недеља 4 Тематске игре 

са лоптом на 

полигону  

 

Изложба на 

тему 

Пријатељство и 

Дечја права                                

Од 4.10.     

до10.10.2021 

координисање Извештај,слике,                         

евидентирано у 

дневнику рада                        

3 ТЕМАТСКИ ДАН       

Зимски празници 

8 Писана 

припрема за 

час 

-Организација 
простора и 

времена 

-Припрема 

наставног 

материјала 

-Иновативна 

средства 

-Реализација 

часа 

Самоевалуација 

24.12.2021.г  

Организовање и 

извођење 

Извештај, 

евидентирано у 

дневнику рада  

4 НОВОГОДИШЊА  

ПРИРЕДБА 

10 - Планирање, 

припремање и 

организовање 
активности 

- Учешће у 

реализацији 

активности 

-Анализирање 

врсте и степена 

унапређења 

квалитета рада 

школе 

29.12.2021.г Организовање и 

извођење 

Извештај,  

слике и  

евидентирано у 
дневнику 
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реализованом 

активношћу 

- Подношење 

извештаја о 

реализацији 

активности 

5 ТЕМАТСКИ ДАН 

– СВЕТИ САВА 

8 Писана 

припрема за 

час 
-Организација 

простора и 

времена 

-Припрема 

наставног 

материјала 

-Иновативна 

средства 

-Реализација 

часа 

-Сређивање 
података са 

евалуационих 

листова 

Самоевалуација 

27. 1. 2022. Организовање и 

извођење 

Извештај,  

слике и  

евидентирано у 
дневнику 

6 ТЕМАТСКИ ДАН 

– ДАН ЖЕНА 

8 Писана 

припрема за 

час 

-Организација 

простора и 

времена 

-Припрема 

наставног 

материјала 
-Иновативна 

средства 

-Реализација 

часа 

-Сређивање 

података са 

евалуационих 

листова 

Самоевалуација 

8.3.2022. Организовање и 

извођење 

Извештај,  

слике и  

евидентирано у 

дневнику 

 

7 Дан сећања на 

Доситеја 

Обрадовића 

2 Присуство 

презентацији 

професорке 
српског језика 

14. 4. 2022. Присуствовање Евидентирано у 

дневнику и у 

извештају 

 

8 Крос РТС- а 8 Организовање 

и извођење 

кроса за ниже 

разреде 

13. 5. 2022. Организација и 

извођење 

Извештај, слике 

и евидентирано 

у дневнику 
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9 Дипломски 

исппити 

2 Слушање 

дипломских 

испита ученика 

наше школе у 

сали ниже 

музичке школе 

„ Душан 

Сковран“ 

31. 5. 2022. Присуствовање Извештај и 

евиденција у 

дневнику 

 

10 

 
 

 

 

 

 

Дипломски 

исппити 

2 Слушање 

дипломских 
испита ученика 

наше школе у 

сали ниже 

музичке школе 

„ Душан 

Сковран“ 

1. 6. 2022. Присуствовање Извештај и 

евиденција у 
дневнику 

 

11 Позоришна 

представа 

„Пинокио 2020“ 

    2 Гледање 

представе у 

извођењу 

позоришта из 

Јагодине 

3.6. 2022. Присуствовање Извештај о 

реализацији у 

евиденцији 

дневника 
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Весна Антић, наставник српског језика и књижевности 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј

 Назив Време/датум 
Број 

бодова 

Начин присуствовања 

(вођење координисање, похађање и друго) 

 Квиз знања о Душану 

Матићу 

1.10-10.9.2021. 

 

24 Прво место појединачно и прво екипно место, 

вођење и припремање у склопу пројекта „Шта 

знамо о Душану Матићу“ 

5.  Таленти под маскама – 

„Зимски бал“ 

 

1-18.12.2021. 

 

 

24 

 

 

Пројекат садржи: 

-идејно решење 

-поделу задужења; квартет, оперске и клавирске 

арије 

-набавку костима 
-снимање 

-извештај-плакат, слике и писани текст 

6.  Посета представи: 

1.Сумљиво лице 

25.12.2021. 4 Вођење  

7.  Дан сећања на Доситеја 

Обрадовића 

10.4.2022. 

 

12  Припремање презентације, координисање и 

презентовање групи 

8.  „Умрежавање 

књижевношћу“ – писање 

заједничке приче 

29.10-

15.11.2021. 

24 Израда - припремање приче за конкурс, 

координисање и презентовање групи на 

Филозофском факултету у Нишу. 

9.  Динка Миљковић  

1-2. Бибер и Умаг – 

међународни конкурси за 

кратку причу. 

3. Литерарни конкурс за 

авангардну причу - С 

друге стране облака 

20.5-20.6.2022. 24 Припремање приповедака за конкурс  и 

координисање - прекуцавање и аплицирање 

10.  Међународни дан гласног 

читања, снимање видео 

записа: 

1.Динка Миљковић-

Пијаниста 

2.Николина Јовановић-

Плава звезда 

1-10.2.2022 8 Припремање -прегледавање материјала и 

аплицирање на конкурс. 

11.  Припрема позоришног 

комада за светосавску 

приредбу:  

1.Свети Сава и Марко 

Краљевић 

20-27.1.2022. 12 Припремање, координисање у организацији 

проба и костима. Презентовање. Поседујемо и 

видео запис целе представе. 
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12.  Посета Фестивалу дечјег 

позоришта, представама: 

1.Каљ Иби 

2.Хејтикета 

3.У добру и злу 

14-17.6.2022. 12 Вођење  

13.  Вукова недеља – 

снимљени видео записи: 

1.Теона и Лара-Вуков 

критички рад 

2.Мина Станковић-Смрт 

Омера и Мериме 

1-8.11.2021. 8 Припремање -прегледавање материјала и 

аплицирање на конкурс. 

14.  Крос  Мај  4 Присутна  

15.  Смотра рецитатора: 

1.Лара Киш-Десанка 

Максимовић 

1.3-7.3.2022. 8 Вођење, припремање. 

16.  Посета биоскопу: 

1.Лето кад сам научила да 

летим  

Децембар  4 Вођење. 

17.   Тематски час: 

Егзистенцијализам у 

роману „Странац“ – 

филозофија и српски језик 

Септембар  8 Припремање и презентовање. 

18.   Тематски час: Етика у 

причи „Преображај“ – 

филозофија и српски језик 

Октобар  8 Припремање и презентовање. 

19.   Тематски час – Жене 

песникињае, Десанка 

Максимовић  и Тражим 

помиловање за све жене! 

7.3-8.3.2022. 8 Припремање и презентовање. 

20.  Тематски пројекат – 

Хамлет, меланхолик или 

кукавица 

10-17.6.2022. 12 Координисање, израда презентације и 

илустрација. Презентовање  осталим ученицима 

и постављање плаката у хол школе. 

21.  Припремна настава за 

ученике десетог разреда 

музичке наставе  

1.3-1.5.2022. 10 Припрема и координисање 

СТРУЧНО УСАВШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 
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Р
ед

н
и

 б
р
о
ј

 Назив онлајн семинара Време/датум 
Број 

бодова 

Начин присуствовања 

(вођење координисање, похађање и друго) 

1.  „Е  школски часопис“ 5.10-9.12.2021. 37 Похађање  

2. Творба речи у настави 

срп.јез. 

1.10-28.10.2021. 

 

32 Похађање  

3. Језичка култура на 

интернету 

1.10-28.10.2021. 

 

32 Похађање  

4. Републички зимски 

семинар – Београд, 

Филолошки факултет 

31.1-6.2.2022. 24 Похађање 

5. Присуствовање стручном 

скупу:Пројектна настава-

искуства  

30.5.2019. 2 Похађање  

 

 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Дејан Ђорђевић, васпитач 

Р
ед

н
и

 б
р

о
ј 

Активност Опис активности  Време/датум 

Начин присуствовања 

(вођење координисање, 

похађање и друго) 

Докази 

1.  Стручни 

активи, тимови 

и већа 
2 бода месечно 

Руководилац 

педагошког већа, 

члан педагошког 
већа 

 

 

Од 1.9.2015. Вођење, присуствовање Записник Педагошког већа 

2.  Новогодишња 

приредбе у 

Школи за 

музичке 

таленте 

5 бодова 

 

присуство 25.12.2015, 2016, 

2017, 2018, 2019,  

2020 

 

 

присуство Слике, извештај о приредби 
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3.  Организовање-

координисање  

приредбе 

поводом 

Светог саве 

10 бодова 

Припремање 

приредбе, 

координација са 

осталим 

наставницима  

27.01.2015, 2016,  

2017,2018, 2019, 

2020.године 

Присуствовање, 

координација 

Фотографије, извештај на сајту 

школе 

4.  Рад са 

приправницима 

 

2 бода месечно 

- Пружање 

подршке, 

подучавање, 

консултације, 
разговори - 

Присуствовање 

часовима које 

реализује 

приправник - 

Заједничко 

анализирање 

наставе/активности  

- 

13.04.2019.г.-

13.04.2020.г. 

 један 

приправник 

 

 

Помоћ, сугестије, 

координисање 

 

 

Извештај ментора 

 
 

5.  Организовање  

курсева, 

предавања, 
трибина, 

смотри, 

изложбе радова 

гостујућих 

уметника, 

културне 

манифестације, 

приредбе   

10 бодова 

 

- Планирање, 

припремање и 

организовање 
активности 

13.06.2016 

Камерна сала 

Школе за 
музичке таленте 

 - План активности - Позив за 

учеснике 

Подношење извештаја о 
реализацији активности, 

концерта 

6.  Промоција 

школе, тријажа 

 

6 бодова 

4  

Израда и/или 

дистрибуција 

промотивног 

материјала 

2015, 2016, 2017, 

Ресавица, Пирот, 

Горњи 

Милановац, 

Лесковац, 

Кикинда, Соко 

Бања 

 - Промотивни материјал, 

извештај са тријаже терена, 

слике 

2 Посете 

образовним и 

другим 

институцијама 

у циљу 

промоције 

7.  Учешће у тиму 

који реализује 
програм од 

националног 

значаја  

10 бодова 

Главни васпитач 

Ариљске летње 
музичке 

манифестације 

АРЛЕММ 

2010,2011,2012,2

013,2014,2015,20
16,2017,2018,201

9 

- Учешће у реализацији 

програма од националног 
значаја   

- Потврда носиоца програма 
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8.  Организовање 

одласка 

ученика у 

биоскоп, 

позориште, 

концерт, радну 

организацију, 

на спортску, 

културну и 
научну 

манифестацију 

4 бода 

- Планирање, 

припремање и 

организовање 

активности - 

Реализовање 

активности - 

Подношење 

извештаја са 

анализом 
позитивних 

ефеката  

- 

2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 

 

 

Евиденција о учесницима у 

активности (списак ученика и 

сл.) - Извештај о реализованој 

активности  

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Горан Николић, васпитач 

Р. 

б. 
Активност Опис активности Време/датум 

Начин 

присуствовања 

(вођење 

координисање, 

похађање и 

друго) 

Докази 

 Испољавање 

агресије у 

домовима ученика 

Конференција: 

„Васпитни рад у домовима 

ученика средњих школа 

Републике Србије“ 

Од 29. 

септембра до 

1. октобра 

2016. године, 

Златибор 

 

аутор рада Зборник радоба: 

„Васпитни рад у 

домовима ученика 

средњих школа 

Републике Србије“ 

 Урећење хола 

Школе  у оквиру 

Програма заштите 

животне средине 

Засађивање биљке  

,, Камелеон“ и других 

биљака које не траже пуно 

светлости и чији листови 

нису отровни. 

9. jун 2018. 

године 

Вођење и 

координисање 

Летопис и сајт 

Школе за музичке 

таленте, Ћуприја 

 „Немој само стајати 

поред и 

посматрати...“   

Радионица у реализацији 

Тима за заштиту деце од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и 

занемаривања, која има за 

циљ оснаживање деце која 

су посматрачи насиља за 

конструктивно решавање. 

Новембар, 

2018. 

Вођење и 

координисање 

Плакат у холу 

школе, 

документација Тима 

за заштиту деце од 

ДНЗЗ 
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 Декорација 

животног 

простора у Школи 

за музичке таленте 

Децембар је месец у којем 

ученици и запослени 

учествују у декорисању 

простора у коме живе и уче. 

Поред ученика у сређивању 

холова школе и дома у 

новогодишњем духу, 

укључили су се и 

професори, васпитачи, 
психолог, мајстор у школи... 

Сви заједно украсили смо и 

декорисали централни хол 

школе, васпитачку собу, као 

и личне и заједничке 

просторије у дому. 

Од 1. до 20. 

децембра 

2018. године 

Вођење и 

координисање 

Украси од 

различитих 

материјала: 

стиропора, украсног 

папира, лесонита и 

др. 

документација Тима 

за заштиту деце од 

ДНЗЗ 

 „Може то и 

другачије!“ 

Радионица на тему 

вршњачког насиља под 

називом „Може то и 

другачије!“ Реализатор:  

Горан Николић, васпитач и 

координатор тима 
 

16.11.2019. Вођење и 

координисање 

документација Тима 

за заштиту деце од 

ДНЗЗ 

 Предавање за 

ненаставно особље 

Организовање састанка за 

све запослене и упознавање 

са процедуром прописаном 

Правилником о протоколу 

поступања у одговору на 

дискриминацију, насиље, 

злостављање и 

занемаривање. 

28.10.2019. Вођење и 

координисање 

документација Тима 

за заштиту деце од 

ДНЗЗ 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Александра Вулић, васпитач 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј

 Активност Опис активности Време/датум 

Начин 

присуствовања 
(вођење 

координисање, 

похађање и друго) 

Докази 

         

 Приказ примера 

добре праксе 

 “Од амбалаже до 

метраже“ 

-Писана припрема 

приказа -

Организације 

активности -

Презентација 
приказа -

Дискусија и 

анализа 

Јун 

2018.год. 

 

 

 

 

Учествовање 

Евиденција,практичан рад, 

документација, 

извештај,присуство 

ученика 

          

 

 „ Пирамида 

исхране“- тематски 

дан 

Извођење тематског 

часа/дана 

-Писана припрема 

за час -

Организација 

простора и 

времена -

Припрема 

наставног 

материјала -

Иновативна 
средства -

Реализација часа - 

2019.год. Вођење 

 

Извештај, припрема и 

практичан рад ученика, 

презентација. 

  

„Ускрс“- тематски 

дан,  

-Писана припрема. 

- Организација 

простора. 

- припрема 

материјала за 

израду украса. 

 

 

 

2018.год. 

 

 

Вођење 

Евиденција у књизи 

дежурства, фотографије,  

Израђени украси. 

  

 „ Креативна 

радионица“ 
Тематски дан  -  

„8.март“ 

-Писана припрема. 

- Организација 

времена и 
простора. 

- Набавка 

материјала за рад. 

 

 

 
Март 

2018.год. 

 

 

 
 

Вођење 

Евиденција, фотографије,  

израђени украси, извештај 

          

“ Излет у 

Крагујевац“ 

5 

Организација и 

сарадња са 

колегама. 

Припрема и 

организација 

ученика. 

 

 

 

октобар 

2018.год 

 

 

координисање 

Извештај, 

фотографије,евиденција. 
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 „ Излет у Ниш“ 

 

5 

Организација и 

сарадња са 

колегама. 

Припрема и 

организација 

ученика. 

 

 

 

       

септембар 

          

2019.год. 

 

 

 

    координисање 

Извештај, евиденција у 

књизи дежурства, 

фотографије. 

 11.фестивал 

љубљвне поезије 

„Иван Пангарић“ 
Дом ученика 

средњих школа 

Сомбор 

 

2 

Припрема 

ученика. 

 
Одабир учесника 

Прикупљање 

документације. 

Организација 

одлазак, 

учествовање на 

фестивалу. 

 

 

 
 

октобар 

2019. год. 

 

 

 
 

 

           учешће 

Евиденција, фотографије, 

једанаести зборник 

ученика – Сомбор. 

 „Фестивал култура, 

хране и пића 

Филолошко – 

уметничког 

факултета 
Универзитета у 

Крагујевцу“ 

2 

-Одабир ученика. 

-договор и 

организација 

времена. 

       

    децембар 

     2019. год. 

 

       учешће 

Позив од стране 

факултета, фотографије, 

изваштај. 

 „Креативна 

радионица“- 

вршњачка сарадња – 

тематски дан 

поводом 8.  

марта. 

 

8 

Писана припрема, 

Организација 

времена и 

простора, 

обезбеђивање 

потребног 

материјала за рад. 

 

 

 

 

март 

2020.год. 

 

 

 

        вођење 

 

Извештај, фотографије, 

радови ученика. 

  

„Реци „СТОП“ 

насиљу“ 
 

2 

Помоћ при 

организовању 

активности са 
ученицима. 

 

Фебруар 

2020.год. 

 

 

       учешће 

Евиденција, фотографије, 

извештај. 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Милица Миленковић, васпитач 

 

Р
ед

н
и

 б
р
о
ј

 Активност Опис активности Време/датум 

Начин 

присуствовања 

(вођење 

координисање, 

похађање и друго) 

Докази 

5.  Приказ примера добре праксе 

 “Пријатељство“ – 8 бодова 

-Писана припрема 

приказа -

Организације 

активности -
Презентација приказа 

-Дискусија и анализа 

Април 

2019.год. 

Вођење Евиденција,

практичан 

рад, 

документаци
ја, 

извештај,при

суство 

ученика 

6.  Приказ примера добре праксе 

 „ Пирамида исхране“- тематски 

дан 

Извођење тематског часа/дана 

6 бодова 

Организација 

простора и времена 

Припрема наставног 

материјала  

Фебруар 

2019.год. 

Вођење 

 

Извештај, 

припрема и 

практичан 

рад ученика, 

презентација

. 

7.  Приказ примера добре праксе 

„Ускрс“- тематски дан,  

24 бода 

-Писана припрема. 

- Организација 

простора. 

- припрема 

материјала за израду 

украса. 

2018. 

2019. 

2021. 

2022. год. 

Вођење Евиденција 

у књизи 

дежурства, 

фотографије,  

Израђени 

украси. 

8.  Приказ примера добре праксе 

„ Креативна радионица“ 

Тематски дан  -  „8.март“ 

30 бодова 

-Писана припрема. 

- Организација 

времена и простора. 

- Набавка материјала 

за рад. 

Март   

2018. 

2019. 

2020. 

2021. 

2022. год. 

Вођење Евиденција,

фотографије,  

израђени 

украси, 

извештај 

9.  Приказ примера добре праксе 

Извођење тематског дана “Дан розих мајци”, 

у борби против вршњачког насиља 

18 бодова 

Радионица са 

ученицима од 1-

ог до 4-ог разреда 

28.02.2020.г. координисање Плакат у холу школе 

 

Писана припрема. 

- Организација 

времена и простора. 

- Набавка материјала 
за рад. 

Фебруар 

 2019. 

2021. 

2022. 

 

 

Вођење 

Извештај, 

фотографије,

евиденција 

10.  Приказ примера добре праксе “ 

Хуманитарни концерт“ 
10 бодова 

Организација и 

сарадња са колегама. 
Припрема и 

организација 

ученика. 

 

Март 

         2019.год 

Координисање  

 Извештај, 
фотографије,

евиденција. 
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11.  Приказ примера добре праксе 

„ Посета Установи културе“ 

4 бода 

Организација и 

сарадња са колегама. 

Припрема и 

организација 

ученика. 

 

Септембар 

          

2019.год. 

Вођење  

Извештај, 

евиденција у 

књизи 

дежурства, 

фотографије. 

12.  Приказ примера добре праксе 

„Позориште“ 

4 бода 

Организација и 

сарадња са колегама. 

Припрема и 

организација 

ученика. 

 

Јун 2022. год. Вођење Извештај, 

евиденција у 

књизи 

дежурства, 

фотографије. 

13.  Приказ примера добре праксе 

„Новогодишње приредбе“ 

2 бода 

Организација и 

сарадња са колегама. 

Припрема и 

организација 

ученика. 

       

    Децембар 

     2018. 

     2019.  

     2021 

     

 

 

Учешће 

Извештај, 

евиденција у 

књизи 

дежурства, 

фотографије. 

14.   Приказ примера добре праксе 
„Квиз знања“ 

6 бодова 

Писана припрема, 
Организација 

времена и простора, 

обезбеђивање 

потребног материјала 

за рад. 

Март 
2020.год. 

Вођење 
 

Извештај, 
фотографије. 

15.  Приказ примера добре праксе 

„Израда јесењег паноа“ 

6 бодова 

Писана припрема, 

Организација 

времена и простора, 

обезбеђивање 

потребног материјала 

за рад. 

Октобар 

2019. 

2021. 

2022. год. 

 

Вођење Евиденција, 

фотографије, 

извештај. 

16.  „Светосавска приредба“ 

Приказ примера добре праксе 
2 бода 

Организација и 

сарадња са колегама. 
Припрема и 

организација 

ученика. 

 

Јануар 

2019. 
2020. 

2021. 

Учешће Евиденција, 

фотографије, 
извештај 

17.  Приказ примера добре праксе 

„Толеранција“ 

18 бодова 

Писана припрема, 

Организација 

времена и простора, 

обезбеђивање 

потребног материјала 

за рад. 

 

Новембар  

2018. 

2019. 

2021. 

Вођење Евиденција, 

фотографије, 

извештај 

18.  Приказ примера добре праксе 

„Дечија недеља“ 

Маскенбал и друге активности 
24 бода 

Писана припрема, 

Организација 

времена и простора, 
обезбеђивање 

потребног материјала 

за рад. 

Октобар 

2018. 

2019. 
2020. 

2021. 

 

 

Вођење 

Евиденција, 

фотографије, 

извештај 

19.  Приказ примера добре праксе 

„Сређивање дворишта“ 

30 бодова 

Организација 

времена и простора, 

обезбеђивање 

потребног материјала 

за рад. 

Мај 

2018. 

2019. 

2020. 

2021. 

Вођење Евиденција, 

фотографије, 

извештај 
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 2022. 

20.  Приказ примера добре праксе 

„Бонтон“ 

6 бодова 

Организација 

времена и простора, 

обезбеђивање 

потребног материјала 

за рад. 

Април 

2021. 

 

Вођење 

Евиденција, 

фотографије, 

извештај 

21.  Приказ примера добре праксе 

„Медији“ 

12 бодова 

Организација 

времена и простора, 

обезбеђивање 

потребног материјала 

за рад. 
 

Мај 

2018. 

2019 

 

 

Вођење 

Евиденција, 

фотографије, 

извештај 

22.   Објављен рад 

20 

Аутор рада Фебруар  

2019. 

Координатор Зборник 

радова, 

књига 

23.   Презентација стеченог знања на 

семинару 

5 

Организација 

времена и простора, 

обезбеђивање 

потребног материјала 

за рад. 

Октобар 

2019. 

 

Вођење 

 

Извештај 
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Саша Маленовић, васпитач 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ УНУТАР УСТАНОВЕ 

Р
ед

н
и

б
р
о
ј

 Активност 
Број 

бодова 

Опис 

активности 
Време/датум 

Начин 

присуствовања 
(вођење 

координисање, 

похађање и 

друго) 

Докази 

1. -Јавне манифестације на 

нивоу 

установе: приредбе, књижевне 

вечери, наступи, сабори, 

спортске 
игре - такмичења, квизови, 

посете, 

излети 

8 Организовање 

новогодишњег 

турнира у 

стном тенису 

у мушкој и 
женској 

конкуренцији 

24.12.2021. организовање 

награда 

организовање 

жреба за 

турнир, 
сатнице и 

опрему за игру 

фотографије, 

извештај у 

дневнику 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДОМА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ 

 

УВОДНИ ДЕО 

  

Дом - интернат Школе за музичке таленте у Ћуприји у садашњој згради je  почео 

са радом 1989. године и од самог оснивања ради у саставу школе, а његова 

превасходна функција је да створи оптималне услове за смештај, исхрану и 

васпитање музички даровитих ученика, узраста од 6 до 19 година. Дом се 

простире на површини од 2353 м2 и располаже смештајним капацитетом од 96 

места за ученике Школе за музичке таленте, као и ученике других средњих 

школа. Ученици су смештени на првом и другом спрату -  32 трокреветне собе, две собе за 

васпитаче и две учионице од којих једна служи за учење, а друга за играње и  радионице са 

васпитачима. Због епидемиолошке ситуације проузроковане вирусом ковида-19,  две собе на 

првом и другом спрату су намењене за изолацију ученика. На трећем спрату се налазе гарсоњере 

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

у организованим семинарима и мајсторским радионицама (8 двокреветних соба и један апартман). 

У приземљу интерната је трпезарија са кухињом, остава за одлагање обуће ученика, Клуб ученика, 

магацинске просторије, вешерница, котларница и радионица за домара. У клубу се ученици могу 

одмарати, гледати телевизијски програм, филмове, слушати музику, играти друштвене игре и 

прослављати рођендане. У саставу школе је и библиотека- нототека, са позамашним бројем књига 

и нотног материјала. 

Циљ дома је да својом унутрашњом организацијом обезбеди што повoљнију педагошку климу у 

којој се свакодневни живот и васпитна активност у потпуности  интегришу,  а васпитачи и остали 

учесници у васпитно – образовном процесу помажу ученицима у одрастању, самоактуализацији и 

изграђивању позитивне личности.  

МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ДОМА 

Дом Школе за Музичке таленте је савремено опремљен објекат смештајног 

капацитета 96 места. Цео објекат заузима површину од 2353 м2 и конципиран је 

у три целине: 

 - на првом спрату су смештене собе за дечаке, 16 соба укупне површине 160 м2, 

два тоалета са туш кабинама, сала са ТВ-ом и опремом за разоноду и радионице 

(34м2), соба за васпитаче  са  кухињом  и  купатилом/тоалетом;  

 - на другом спрату су смештене собе за девојчице, 16 соба укупне површине 160 м2, два тоалета 

са туш кабинама, учионица за учење, соба за васпитача- координатора васпитне службе и 

стручног сарадника са кухињом и купатилом/тоалетом; 

- у поткровљу су смештени: кухиња, апартман и 9 соба за професоре и госте.  

- у приземљу се налази трпезарија са кухињом, површине 185 м2, архива и магацин (70м2), као и 

предворје са столом за стони тенис;  

- 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. 

https://www.talenti.edu.rs/images/dom/01.jpg
https://www.talenti.edu.rs/images/dom/02.jpg
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Табела 1.  Списак  радника Дома 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ 

1.Број и структура запослених: 

 

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

уговора 

1.  Данијела Јовић Директор 50%, неодређено 

2.  Ивана Ћирић Помоћник директора 50% неодређено 

3.  Мирјана Паунковић Секретар 50%, неодређено 

4.  Александра 

Миловановић 

шеф рачуноводства 50%, неодређено 

5.  Јасна М. Стојановић Стручни сарадник-психолог 50%, неодређено 

6.  Марина Ђорђевић Стручни сарадник - психолог 50%, неодређено 

7.  Горан Николић Васпитач, координатор васпитне службе 100%,  неодређено 

8.  Дејан Ђорђевић Васпитач 100%,  неодређено 

9.  Зорана Мирчић 

Првуловић 

Помоћник директора, Васпитач 50%, 100 %,  неодређено 

10.  Саша Маленовић Васпитач 100 %, неодређено 

11.  Александра Вулић Васпитач 40%, одређено  

12.  Милица Миленковић Васпитач 40%, одређено 

13.  Јелена Белошевић Васпитач 50%,  неодређено 

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 Руковалац парних котлова 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 Хигијеничар 100%, неодређено 

28.  Снежана Милошевић Хигијеничар 100%, неодређено 

29.  Данијела Весовић Хигијеничар  100%, неодређено 
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2. Организација 

 

Школске 2021/22. године у Дом је примљенo 57 ученикa Школе за музичке таленте (+17 ученика 

на исхрани).  

Табеларно, коначно стање броја ученика по разредима изгледа овако:  

 

разред Пр. I II III IV V VI VII VIII IX X збирно 

бр. ученика 4 4 3 4 12 6 9 4 7 9 12 74 

Табела 2. Расподела ученика  по разредима музичке наставе 

разред I II III IV V VI VII VIII IX X * збирно 

бр. ученика 2 2 

 

4 3 4 12 6 9 4 6 22 74 

Табела 3. Расподела ученика по разредима општеобразовне наставе 

 

Ученици Школе за музичке таленте -  станари дома су ученици из следећих општина: 

 

Општина 
 

Име и презиме ученика 

 

Чачак Ковачевић Даница, Ненадовић Дуња 

Ужице Ристовић Лазар 

Параћин Стаменковић Магдалена, Смиљанић Јована, Богдановић Елена, 

Станковић Мина, Киш Лара, Ђокић Александра, Срејић Дарија, 

Јовановић Николина, Јовановић Марија, Вучовић Софија, Иванковић 
Ана 

Ариље Спасојевић Матија 

Крушевац Бићанин Љубица, Тамбурић Жељко, Милутиновић Ани 

Ресавица, Деспотовац Ђорђевић Надежда, Јовановић Маша, Карић Дамир, Зорић Лена 

Свилајнац Пешић Стојанка 

Велика Плана Радојковић Лука 

Бор Радивојевић Марија, Радивојевић Максим, Јанеш Ања 

Зајечар Младеновић Јован Јан 

Пожаревац Вељковић Срђан, Милетић Уна, Милетић Тадеј 

Ниш Стојковић Дуња, Јовановић Теона, Јовановић Тара, Лучковић Николина 

Београд Липановић Петра, Шуља Ника, Вукајловић Миодраг, Савовић Растко 

Панчево Медан Марта 

Ћуприја Станковић Дуња, Трујановић Елвис, Митровић Милица, Антић 

Кристина, Ђорђевић Анђела, Јовановић Михајло, Трипковић Јелена, 
Милеуснић Андреј, Танасковић Хана, Павловић Лена, Обрадовић 

Милица, Филиповић Петра, Марковић Мира, Марковић Маја, Ћурић 

Елена, Моника Мусић 

Јагодина Миљковић Динка, Јовановић Андреј, Тодоровић Искра, Јанковић Мила 

Бјељина, Р. Српска Илић Баус Владимирка 

Нови Сад Петковић Ања 

Смедеревска Паланка Ивковић Елена 
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Ивањица Пјевовић Вук 

Врњачка Бања Шеровић Ивана, Шеровић Бојана 

Уб Адамовић Урош 

Сремска Митровица Божић Марија, Комленић Нађа 

Травник, БиХ Кобилић Ариф 

Суботица Мишковић Ања 

Вршац Трусник Сара 

Стара Пазова Жунић Соња 

Добановци Урошевић Наталија 

Табела 5. – Општине из којих долазе станари дома – ученици Школе за музичке таленте 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ ИЗ ДОМЕНА НЕПОСРЕДНОГ РАДА СА 

УЧЕНИЦИМА 

 

Планирани и програмирани задаци Дома у областима социјално - заштитне, здравствене и васпитне 

делатности су успешно реализовани. 

 
 

1. Социјално - заштитна делатност 

 
 

Ученици Школе за музичке таленте у Ћуприји због ситуације изазване вирусом ковида-19 били су 

смештени у интернату, а распореди по собама и смештај ученика базиран је  по препоруци 

Министарства здравља и просвете на почетку школске године. Поред смештаја, ученици имају 

исхрану по јеловнику нутриционисте,  такође и ученици из Ћуприје који нису  станари дома, 

обедују у трпезарији. 
 

Бројни задаци из области социјално-заштитне делатности дома, који се односе на обезбеђивање 

егзистенцијалних и социјалних потреба  ученика, успешно су остварени. То је омогућило потпуну 

персонализацију и социјализацију личности ученика  и несметан континуиран васпитни процес. 

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

соба, личној хигијени ученика и исправности намирница. Васпитачи кроз свакодневни рад са 

ученицима раде на развијању основних хигијенских навика. 
 

Већина ученика је имала обезбеђену финансијску помоћ за смештај и исхрану у дому од стране 

општина из којих долазе ( Параћин,  Крушевац, Пожаревац, Чачак, Свилајнац...). 

 
 

2. Здравствена делатност 

 
 

Нарочита пажња је посвећена здрављу ученика, па се тим поводом организују систематски, 

специјалистички и превентивни прегледи. То се нарочито односи на прегледе кичменог стуба који 

је код деце која свирају гудачке инструменте највише оптерећен.  

Опет напомињемо да је здравствена ситуација у земљи била неповољна и није омогућавала да се 

планирани годишњи прегледи ученика реализују. И ове године је планирана сарадња са Заводом 

за здравствену заштиту у Ћуприји, који у договору са школом, а и актуелним темама организују 
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предавања у нашој школи, међутим, ванредно стање је ове школске године омело одржавање 

истих. 
 

У случају када се васпитаници разболе, васпитачи воде ученике на преглед у Дом здравља и Општу 

болницу у Ћуприји, и ако је стање озбиљније, смештају се у собу за изолацију до доласка родитеља 

/ старатеља. 
 

Основни циљ, а то је борба против штетних обичаја и навика и формирање правилног става према 

здрављу, реализује се кроз програмске садржаје – теме и превентивне активности личне и 

колективне хигијене и менталног здравља, кроз сталне разговоре и радионице ученика са 

васпитачима. 

 
 

3. Васпитна делатност 

 
 

Основна делатност Дома јесте васпитно-образовни рад. Он је реализован у васпитним групама, 

слободним и непосредним активностима са ученицима Дома. У реализацији програма васпитног 

рада реализоване су планиране теме различитим методама, техникама и облицима рада у складу 

са датим околностима и дефинисаним жељеним исходима.  

Теме васпитног рада су реализоване кроз 4 програмске области, које имају исту вредност и њихов 

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

активности. Садржај циља су намера и тежња васпитача, а исход треба да покаже шта желимо да 

постигнемо код ученика, у когнитивном, афективном и вољном домену. 
 

У протеклој  школској години васпитни рад у Дому обављало је 4 васпитача са 100 % радног 

времена и 3 васпитача са непуним радним временом. Васпитачи су поред васпитно -образовног 

рада обављали и ноћна дежурства. Ученици су били распоређени у четири васпитне групе  и 

васпитни рад се одвијао по групама, индивидуално и путем заједничких предавања на основу 

годишњег плана рада дома.  

Уз васпитаче – носиоце посла, у  активностима су учествовали и. 

- васпитач на стручној пракси: Мијајловић Сања, 

- као и васпитачи/ волонтери: Ракић Јевтић Стефана и  Велојевић Снежана  
 

Са новопримљеним ученицима васпитачи су радили на социјализацији и адаптацији на живот у 

дому, са посебним освртом на ученике нижег календарског узраста (ученици од првог до четвртог 

разреда општеобразовне наставе). Са ученицима код којих су уочене извесне тешкоће - у 

адаптацији на живот у дому, социјализацији, прихватању колективног живота, учењу и развијању 

радних навика и сл., васпитачи су обављали појачан васпитни рад  у сарадњи са наставницима, 

родитељима и стручном службом. 

Годишњи план и програм васпитног рада је реализован по следећим програмским областима: 

 

1) Адаптација на живот у Дому 

 
 

Циљ васпитног рада овог програмског подручја, који се односи на подршку процесу 

прилагођавања ученика на живот у дому и окружењу у коме су дом и школа  је у потпуности 

реализован. 

Највећи проценат ученика је успешно превазишао период адаптације. Потешкоће које је имао 

мањи број ученика су превазиђене психо-социјалном подршком и сарадњом свих актера васпитно- 

образовног рада. Показатељи успешне адаптације на нове услове живота и рада су познавање 
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организације и начина функционисања дома, поштовање правила живота у дому, прихватање 

одвојености од родитеља, могућност садржајног и квалитетног коришћења слободног времена.  

 
 

2) Учење и школска успешност 
 

 

Основни циљ васпитног рада са ученицима у области учења је помоћ ученицима да самостално и 

успешно уче, постижу образовне резултате и изграде одговоран однос према школским обавезама 

и сопственом професионалном развоју. 

Програмски садржаји су реализовани кроз индивидуални  и групни облик рада, као и часове 

организованог учења.  

Окосницу су чинили следећи садржаји: 

- чиниоци од којих зависи успех у учењу 

- мотивација за учење 

- стратегије учења 

- планирање учења 

- праћење тока и резултата учења 

- анализа успеха и мере за побољшање успеха. 
 

Ученици су били у могућности да користе школску библиотеку – нототеку.  

 
 

     3)   Животне вештине 

 
 

Циљ васпитног рада у области животних вештина је оспособљавање ученика за активан и 

одговоран однос према сопственом и туђем животу кроз стицање различитих животних вештина, 

које се пројектују у понашању и комуникацији.  

Садржаји су реализовани у свим облицима васпитног рада, као и у активностима слободног 

времена.  

Преферирајући садржаји ове области су: 

- сарадња и односи у васпитној групи 

- ненасилна комуникација 

- безбедно и небезбедно понашање 

- ризична понашања 

- култура и понашање 

- конфликти и решавање конфликата. 

 

    4)    Живот у заједници 

 
 

У овом програмском подручју  планиране су и реализоване теме чији циљ и исходи теже 

оснаживању ученика за социјалну интеграцију. Основна смерница у остваривању постављеног 

циља је уважавање индвидуалности и различитости, као и прихватању живота са правилима, 

правима и обавезама. 
 

Обогаћивању индивидуалног и заједничког живота допринеле су слободне активности и 

свечаности које организује Дом – прославе и обележавање празника, учествовање у припремању 

приредби, спортска такмичења у дому, као и узимање учешћа ученика  у активностима које 

организује општина – уличне трке, бициклијада... 
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СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ У ДОМУ 

 

Активности које су реализоване у школској 2021/22. години:  

 

 Рад са ученицима свих узраста на уређењу и одржавању ентеријера и екстеријера – током 

школске године 

 Дечја недеља (трчање, мала олимпијада, шах, стони тенис...) – прва недеља октобра 

 Радионица: ,,Моје веште руке“ (праваљење палачинки) – октобар 

 Радионица: ,,Направи и поклони магнет“ – октобар 

 Радионица: ,,Јесењи кутак“ - октобар 

 Међународни дан толеранције 16. новембра 2021. године  

 Обележавање Међународног дана дечјих права – новембар 

 Радионица: ,,Хероји нашег времена“ - новембар 

 Обележавање школске славе Свети Сава – јануар 

 “Дан ружичастих мајица”, Међународни дан борбе против вршњачког насиља 24. фебруара 

2022. године  

 Радионица: ,, Најслађа ужина“ – април 

 Предавање за ученике: ,,Утицај цигарета на наше здравље“ - април 

 Радионица поводом обележавања празника ,,Дана жена“ - март 

 Спортске активности у оквиру организовања спортског дана за све ученике школе (шах, стони 

тенис, мали фудбал, кошарка, такмичарске игре...) – током школске године 

 Мини позоришни карневал у организацији Културног центра Ћуприја  - јун 

 „Фер плеј“такмичење у стоном тенису и шаху са ученицима свих узраста – током школске 

године 

 Филмске вечери сваке суботе - током школске године 

 Дружење (приредбе, забаве, маскенбал и сл.) са циљем уочавања сличности и разлика између 

деце – децембар, јун 

 

ИЗВЕШТАЈИ ВАСПИТНИХ ГРУПА 

 

Васпитна група 1 

 

Ученици од 1. до 5. разреда општеобразовне наставе 

Васпитачи: Милица Миленковић и Александра Вулић 
 

Васпитна група броји 16 ученика од првог до петог разреда општеобразовне наставе. Два ученика 

првог разреда,  два ученика другог разреда, четири ученика трећег разреда, три ученика четвртог 

разреда  и пет ученика петог разреда. Једна ученица се исписала средином школске године.  
 

Школску годину је уписало 5 нових ученика: Марија Јовановић, Елена Ћурић – 1. разред 

општеобразовне наставе, Мила Јанковић – 3. разред општеобразовне наставе, Елена Ивковић и 

Растко Савовић - 5. разред општеобразовне наставе.  Сви су се успешно адаптирали на услове 

живота и рада у дому. 

Рад са васпитном групом је остварен кроз групне разговоре, са разредима појединачно или, када 

се указивала потреба за тим, кроз индивидуалне разговоре и саветовања.  
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Како је васпитна група специфична по млађем узрасту ученика који је чине, најчешће 

активности у раду са њима су се базирале на: адаптацији на живот и рад у колективу, прихватању 

правила и обавеза, социјализацији и осамостаљивању, раду на јачању другарских веза и односа, 

организацији и садржају слободног времена, учењу учења и развијању хигијенских и радних 

навика. 

Ученицима Тадеју и Уни Милетић, као и Растку Савовићу је пружена додатна подршка у 

васпитању и образовању. 

Трудили смо се да кроз константну сарадњу са предметним наставницима, разредним 

старешинама, стручним сарадницима и родитељима, унапредимо психофизички развој ученика. 

 

Сарадња са родитељима, која је неопходан чинилац за успех и владање ученика, сводила се на 

директне и телефонске разговоре. Заједничким снагама смо решавали проблеме на које смо 

наилазили, прихватали сугестије, предлагали решења и успели да пребродимо период адаптације 

који је за поједине ученике био заиста тежак. 

Месечни, као и годишњи план и програм васпитног рада је остварен. 

 

Васпитна група 2 

 

Ученици 4. и 8. разред музичке наставе 

Васпитач: Саша Маленовић 

Васпитна група броји укупно 19 ученика 4. и 8. разреда музичке наставе. 

Већина групе није имала адаптацију на интернат, јер су сви ученици годинама већ ђаци школе и 

корисници дома. Једина нова ученица школе и дома била је Владимирка Илић Баус, са којом се 

радило индивидуално како би временски период адаптације на дом био што краћи. 

План и програм васпитног рада је у потпуности реализован. Рад се углавном сводио на групни рад, 

али и низ индивидуалних разговора током целе школске године. 

Са родитељима је постојала сарадња, али није била на задовољавајућем нивоу. Контакти су били 

ретки, а родитељи су генерално незаинтересовани за сарадњу са васпитном службом. 

Школске 2021/22. године епидемиолошка ситуација била је знатно боља него претходне школске 

године. 

Васпитно - дисциплински поступци вођени су са следећим ученицима: Моника Мусић, Ана 

Милутиновић, Тара Јовановић и Андреј Милеуснић. 

 

Васпитна група 3 

 

(група броји 19 ученика, 6 ученика 7. разреда, 9 ученика 8. разреда и 4 ученика 9. разреда ) 

Васпитач: Дејан Ђорђевић 

Индивидуални разговори -  број сати: 87  
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Најчешћи проблеми о којима је вођен разговор са ученицима, упућивање на културу дијалога, 

ненасилна комуникација, разрешавање конфликтних ситуација путем ненасилне комуникације, 

социјално – адаптациони проблеми, психолошки проблеми ученика, пубертет и адолесценција. 

Разговор са родитељима – старатељима 

Најчешћи проблеми о којима је вођен разговор са родитељима су: Прикупљање свих релевантних 

података о ученицима ради бољег праћења, успостављање добре комуникације са родитељима 

ради лакшег превазилажења насталих проблема њихове деце.  

Рад у васпитној групи 

Најчешђи проблеми у раду са групом и појединачно: 

Недовољна мотивисаност за постигнућа појединих ученика, рад на јачању кохезије групе, 

организација и садржај слободног времена, учење учења (навикавање ученика на рационално 

учење и вежбање ). 

Организација спортско-рекреативних активности и културно – забавних програма у оквиру дома, 

планирање разних акција у циљу унапређења живота и рада у дому.  

Доминантни облици рада и методе васпитног рада 

У васпитном раду са ученицима најчешће су коришћени следећи облици рада: 

-индивидуални 

-групни 

-рад у паровима 

-самостални рад ученика 

-рад преко рачунара, скајп, вибер, зум 
 

У реализацији васпитних садржаја најчешће су коришћене следеће методе васпитног рада: 

навикавање, упућивање, дијалошка метода, ненасилна комуникација. 

Постигнућа васпитне групе  

Од укупног броја ученика васпитне групе (19) одличан успех на музичкој настави  постигло је 12 

ученика, врло добар успех 7 ученика. 

 Са 4 ученика је вођен васпитно дисциплински поступак и изрекнуте су следеће васпитно 

дисциплинске мере: 

Карић Дамир- Наставничко веће је гласало и донело одлуку да се ученику смањи оцена из владања 

на добар 3 ( 2 члана уздржана, нема против) 

Пјевовић Вук- Наставничко веће је гласало и донело одлуку да се ученику смањи оцена из владања 

на добар 3 ( 2 члана уздржана, нема против) 

Кобилић Ариф-без изречене мере 

На крају могу да истакнем да су планиране васпитне теме у потпуности   реализоване, да је 

биладобра комуникација на релацији ученик-васпитач-професор-родитељ. 
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Васпитна група 4 

 

Ученици  9. и 10. разреда музичке наставе 

Васпитач: Горан Николић 

Васпитна група  броји 21. ученика. Девет ученика 9. разреда и дванаест ученика 10. разреда 

музичке наставе (дипломци). Од укупног броја ученика 15 је девојчица и 6 дечака.           У раду са 

васпитном групом акценат је стављен и на учењу учења (технике учења путем решавања 

проблема), укључивање ученика у рад Ученичког парламента и организовање спортско- 

рекреативних садржаја у оквиру школе и дома. 

Активности у овој групи биле су усмерене ка: доброј организацији свакодневног рада и живота у 

колективу, повољној социо-емоционалној клими, упућивању у технике учења и пружању 

инструктивне помоћи у учењу и вежбању, као и начину за коришћење слободног времена.  

Облик рада са ученицима која нису станари дома (Елвис Трујановић, Милица Митровић и Антић 

Кристина) је сведен на индивидуални рад, као и  укључивање у активностима које се реализују у 

дому. 

Рад са дипломцима је углавном био индивидуалан и у малој групи, а теме разговора јесу 

осамостаљивање, како у раду, тако и у животу, школска успешност и дипломски испит. 

Сарадња са родитељима је остварена, мање или више у потпуности, а укључивање родитеља је 

повремено и неизбежно. Најчешће теме око којих је вођен разговор са родитељима су укључивање 

родитеља у решавање адолесцентских криза код ученика. 

Предвиђене теме из свих програмских подручја у оквиру годишњег плана рада су успешно 

реализоване. 

 

 

Извештај о раду педагошког већа 

 

У школској 2021/22. години је оджано седам састанака Педагошког већа. 

Акценат у раду васпитне службе и ове године је: адаптација нових ученика на живот и рад у дому, 

недовољна мотивација код ученика и низак ниво аспирација, рад на јачању кохезије групе  и 

решавање адолесцентских криза. Поред наведених обавеза у раду са васпитним групама акценат 

је стављен на учење и вежбање (технике учења путем решавања проблема и вежбање инструмената 

по распореду), укључивање ученика у рад Ученичког парламента и организовање спортско- 

рекреативних садржаја у оквиру школе и дома.  

Неке од активности које смо реализовали током школске године: 

 Подсећање на правила понашања у школи и дому – септембар, октобар 

 Дечја недеља (трчање, мала олимпијада, шах, стони тенис...) – прва недеља октобра 

 Међународни дан толеранције 16. новембра 2021. године, 

 Обележавање школске славе Свети Сава – јануар 

 “Дан ружичастих мајица”, Међународни дан борбе против вршњачког насиља 24. фебруара 

2022. године, 

 Радионица поводом обележавања празника,,Дана жена“- март 
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 Спортске активности у оквиру организовања спортског дана за све ученике школе (шах, 

стони тенис, мали фудбал, кошарка, такмичарске игре...) – током школске године 

 Мини позоришни карневал у организацији Културног центра Ћуприја  - јун 

  „Фер плеј“ такмичење у стоном тенису и шаху са ученицима свих узраста – током школске 

године 

 Дружење (приредбе, забаве и сл.) са циљем уочавања сличности и разлика између деце – током 

школске године... 

 

Сарадња са родитељима одвијала се периодично и по потреби. Најчешће теме око којих је вођен 

разговор са родитељима су укључивање родитеља у решавање индивидуалних проблема и 

адолесцентских криза код ученика. 

Слободно време ученика, односно активности и радионице васпитача са ученицима - ослушкивали 

смо њихове потребе и настојали да их у складу са могућностима и задовољимо. Имали смо помоћ 

наставника практичне наставе Илије Најдановића, који је био задужен за анимирање старијих 

ученика путем филмова и других видео материјала... Ове школске године због епидемиолошке 

ситуације, нисмо били у могућности да их водимо на излете, екскурзије и сл., тако да смо 

активности спроводили кроз радионице.  

План и програм рада у васпитним групама је у потпуности реализован. 

 

 

        Координатор васпитне службе                                         Директор 

     __________________________                       _________________________ 

                 Горан Николић                                               Данијела Јовић 
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ПРИЛОЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друштвено – користан рад ученика                                                        Дечја недеља – стони тенис 

  

         

 

 

 

 

 

 

 

            Моје веште руке (прављење палачинки)                                                Направи и поклони магнет 
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Јесењи кутак 

    

     Сл. 7  Међународни дан толеранције                                     Сл. 8 Међународни дан дечјих права 

   

           Сл. 9  Свети Сава – школска слава                             Сл. 10  Дан ружичастих мајица 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 11 Најслађа ужина                                                       Сл. 12 Утицај цигарета на наше здравље 
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Сл. 13  Међународни дан жена 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сл. 14  Маскенбал 
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