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I  УВОД 

КРАТАК ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

На  иницијативу  музичког  педагога,  издавача,  мелографа  и  композитора  Исидора  Бајића, 1. 

септембра 1909. године почела је да ради Музичка школа у Новом Саду, основана да би музички 

образовала српску омладину. Била је тада, поред Музичке школе у Суботици, једина стручна школа из 

области музике северно од Саве и Дунава. Њен оснивач и први директор био је Исидор Бајић. 

После смрти оснивача школе, Исидора Бајића, уз несебичне напоре чланова Управе Музичког 

друштва Новог Сада, ова установа поново почиње са радом 1927. године као „Музичка школа Исидор 

Бајићˮ и постаје прва полудржавна музичка школа. Након завршетка Другог светског рата, школа 

обнавља свој рад. Број ученика се стално повећава, као и наставни кадар. После дугогодишњих проблема 

око просторија за одржавање наставе и бројних селидби, 1953. године школа је коначно смештена у 

Његошевој улици број 9. 

Од 1. септембра 2021. године, школа прелази у нови објекат, у нову школску зграду, која се налази 

на Булевару цара Лазара бб.  

 

 

ШКОЛА ДАНАС  

Школа доживљава посебан процват и професионални напредак у последњој деценији XX и првим 

деценијама XXI века, када постаје једна од најуспешнијих у региону. 
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Круна наших радних успеха јесте управо нови објекат, који поред идеалних услова за наставу, 

обезбеђује услове за све проширене активности, које наша школа има, као и отвара врата за све видове 

сарадње у будућности.  

Физичке карактеристике објета су следеће:  

 

Укупна квадратура 

 Површина MШ ”Исидор Бајић” Површина целог објекта 

Сутерен 759,6 1223,45 

Приземље 1061,12 3122,33 

Први спрат 1792,64 2695,09 

Други спрат 2010,56 2775,36 

Трећи спрат 2657,22 2657,22 

Укупно 8281,14 12473,45 

 

 

II ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ 

 

Назив школе „Музичка школа Исидор 

Бајић Нови Сад” 

Адреса Његошева 9 

Контакт подаци школе 

Телефон / факс 021/529-078, 021/529-866, 

 факс: 021/524-580 

Званичнa  имејл адреса isabajic@sbb.rs 

Веб - сајт www.isidorbajic.edu.rs 

ПИБ 102028953 

Име и презиме директора Мр Радмила Ракин 

Мартиновић 

Датум оснивања школе 1909. године 

Датум прославе Дана школе 14. мај 2019. 
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ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ  

ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА 

Подручје рада Култура, уметност и јавно информисање 

Основно музичко образовање и васпитање  Tрајање: две, четири и шест година 

Образовни профил 

Музички извођач – класична музика трајање: 4 године 

Музички сарадник-теоретичар трајање: 4 године  
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РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА  

И РАЗЛИЧИТИХ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ У ШКОЛИ ОСТВАРУЈУ 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ 

Број: 022-05-64/94-9 

26.01.1994. године 

Београд 

 

СР/МП 

 

Министарство просвете Републике Србије, на основу чл. 202, ст. 1. Закона о опште управном поступку 

(„Службени лист СФРЈ“, бр. 47/86 – пречишћени текст) и чл. 17. ст. 2. Закона о средњој школи („Службени гласник 

РС“, бр.50/92), донео је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

ИСПУЊЕНИ СУ прописани услови у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног 

броја наставника и стручних сарадника у радном односу на неодређено време и довољног броја ученика да 

Музичка школа „Исидор Бајић“ у Новом Саду остварује наставне планове и програме: 

 

У подручју рада музичка уметност за образовне профиле четворогодишњег образовања: 

 

Музички извођач и Музички сарадник  
 

 у  I, II, III и  IV разреду. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Школски надзорници Министарства просвете Републике Србије – Подручна јединица Нови Сад мр. Боро 

Зубовић и мр. Фрањо Кирић су извештајем број 022-8/93 од 15. новембра 1993.  

Пошто су испуњени услови прописани чл. 17. ст. 1. Закона о средњој школи и одговарајућим правилиницима 

у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника и 

довољног броја ученика, министар просвете донео је решење као у диспозитиву. 

 

 

Поука о правном средству: Ово решење је коначно и против истог може се покренути управни спор. Тужба 

се подноси Брховном суду Србије у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 

 

 

Доставити:         М И Н И С Т А Р  

– Школи 

– Подручна јединица Министарства просвете Нови Сад           Проф. др. Миливој Лазић 

– Архиви 
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА  ОБРАЗОВАЊЕ 

Број: 106-022-00132/2008-01 

Дана: 18. Новембра 2008. године 

21000 НОВИ САД 

Булевар Михајла Пупина 16 

Телефон: 021/487-4348  Факс: 021/456-977 

E-mail: goran.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs 

 

На основу чл. 149. ст. 1. У вези са чл.  35. ст. 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, број: 62/03, 58/04, 79/05 и 101/05) и чл. 22, 51. ст. 4 и 52. ст. 1. Одлуке о покрајинској управи („Службени гласник АПВ“), 

број: 21/2 – пречишћен текст и 16/08), а по захтеву Mузичке школе „Исидор Бајић“ у Новом Саду за утврђивање испуњености 

услова за оснивање издвојеног одељења у Футогу,  

бр.: 689 од 22. октобра 2008. године,  покрајински секретар за образовање доноси: 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ  да Музичка школа „Исидор Бајић“ у Новом Саду, Његошева 9, испуњава услове у погледу простора, 

опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника за почетак рада и обављање делатности 

образовања и васпитања одељења у просторијама Културно – информативног центра „Младост“ у Футогу, Цара Лазара 42, у 

којем ће се реализовати инструментална настава за клавир, хармонику, гитару, виолину и флауту према наставном плану и 

програму за основну школу. 

О б р а з л о ж е њ е 

Музичка школа „Исидор Бајић“ у Новом Саду обратила се Покрајинском секретаријату за образовање са захтевом за 

утврђивање испуњености услова за оснивање издвојеног  одељења у Футогу, број: 689 од 22. октобра 2008. године. Уз захтев 

су доставили Елаборат за отварање издвојеног одељења Музичке школе „ Исидор Бајић“ у Новом Саду број: 635/1 од 16. 

септембра 2008. Године, Одлуку Управног одбора Културно – информативног центра „Младост“ у Футогу  од 23. септембра 

2008. године  и подршку за отварање издвојеног одељења у Футогу Градске управе за образовање, број: IX-611-00060/08 од 05. 

октобра 2008. године. 

У спровођењу радњи утврђивања испуњености услова за обављање делатности образовања и васпитања у смислу чл. 33. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број: 62/2003, 64/2003 – испр., 58/2004, 62/2004 

– испр., 79/2005 – др. закон , 81/2005 – испр. др. закона, 83/2005 – испр. др. Закона и 101/2005) просветни инспектор Града 

Новог Сада Ненад Малиновић је утврдио да Музичка школа „Исидор Бајић“ у Новом Саду испуњава услове у погледу школског 

простора и његове опремљености, у погледу врсте и количине наставних средстава, као и у погледу потребног броја наставника 

и стручних сарадника, одељења у просторијама Културно-информативног центра „Младост“ у Футогу, Цара Лазара 42 у којем 

ће се реализовати инструментална настава за клавир, хармонику, гитару, виолину и флауту према наставном плану и програму 

за основну школу, што је утврђено у Записнику о инспекцијском прегледу Музичке школе „Исидор Бајић“ у Новом Саду, број: 

IX-611-00087/08  од 10. новембра 2008. године који је саставни део овог решења, а у складу са Правилником о врсти стручне 

спреме наставника у основној музичкој школи („Сл. Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 7/05), Правилником о нормативу 

школског простора, опреме и наставних средстава за основну музичку школу („Сл. Гласник РС – Просветни гласник“, бр.19/97), 

и правилник о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитанја („Сл. Гласник РС –Просветни гласник“, 

број: 6/94). 

Због свега изнетог, решено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Поука о правном средству: 

Против овог решења може се поднети приговор покрајинском секретаријату за образовање ради преиспитивања у року 

од осам (8) дана од дана достављања решења. 

 

Решење доставити: 

Музичкој школи „Исидор Бајић“ у Новом Саду      ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

Архиви                   Др. ЈЕГЕШ Золтан 
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Р е п у б л и к а С р б и ј а 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

Број:106-022-00605/2008-01 

Дана: 17. Августа 2009. године 

21000 НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина 16. 

Телефон: 021/487-4348 Факс: 021/456-977   

E-mail: gorandragosavljevic@vojvodina.gov.rs 

На основу чл. 149. ст. 1. у вези са чл. 35. ст. 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“, бр. 62/03 – испр., 64/03 – испр. 58/2004, 62/2004 – испр.,79/05 – др. закон, 81/05 –испр.  др. закона, 83/05 – испр.  др. закона 

и 101/05) и чл. 22, 51. ст. 4. и 52. ст. 1. Одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ), бр.21/02 – пречишћен текст и 

16/8) по захтеву Музичке школе „Исидор Бајић“ у Новом Саду за реверификацију тј. допуну и усклађивање решења о 

испуњености услова за обављање делатности, број 746 од 14. новембра 2008. године, покрајински секретаријат за образовање 

д о н о с и: 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

УТВРЂУЈЕ СЕ да Музичка школа „Исидор Бајић“ у Новом Саду, Његошева 9, испуњава услове у погледу простора, 

опреме, наставних средстава и потребног броја наставника и стручних сарадника за почетак рада и обављање делатности: 

Основног музичког образоваља и васпитања у трајању од две, четири и шест  година и 

Новог образовног профила музички сарадник – теоретичар у подручју рада култура, уметност и јавно информисање. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Музичка школа „Исидор Бајић“ у Новом Саду обратила се Покрајинском секретаријату за образовање  са захтевом за 

реверификацију тј. допуну и усклађивање решења о испуњености услова за обављање делатности, број 746 од 14. новембра 

2008. године. Уз захтев доставила је Елаборат о реверификацији Основне Музичке школе „Исидор Бајић“ са пропратном 

документацијом. 

У спровођењу радњи утврђивања испуњености услова за обављање делатности образовања и васпитања у смислу члана 

33. Закона о основама системна образовања и васпитања („Службени лист РС“ бр. 62/03, 64/03 – исп., 58/04, 62/04 –испр., 79/05 

–др.закон, 81/05 –исп. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 101/05) просветни инспектор Градске управе за образовање Града 

Новог Сада, Ненад Милиновић, је утврдио да Музичка школа „Исидор Бајић“ у Новом Саду испуњава услове у погледу 

школског простора и његове опремљености, у погледу врсте и количине наставних средстава, као и у погледу потребног броја 

наставника и стручних сарадника што је утврђено у Записнику о инспекцијском прегледу Музичке школе “Исидор Бајић“ у 

Новом Саду, бр : IX-611-00078/08 од 09. јануара 2009. Године, који је саставни део овог решења, а у складу са Правилником о 

врсти стручне спреме наставника у основној музичкој школи („СЛ. Гласник РС – Просветни гласник“, бр. 7/05), Правилником 

о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава за основну музичку школу („СЛ. Гласник РС – Просветни 

гласник“, бр. 19/97), Правилником о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања („СЛ. Гласник 

РС – Просветни гласник“, бр. 6/94), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћним 

наставника у стручним школама („СЛ. Гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 

3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007 и 4/2007), Правилником о ближим условима у погледу простора, опреме и 

наставних средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле трећег 

и четвртог степена стручне спреме („СЛ. Гласник РС – Просветни гласник“, бр. 7/915) и Правилником о блажим условима у 

погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и програма образовања и васпитања за стручне 

предмете за образовне профиле трећег и четвртог разреда стручне спреме у стручним школама за подручје рада култура, 

уметност и јавно информисање (и нормативи) („СЛ. Гласник РС – Просветни гласник“, бр. 9/91, 22/97 и 6/2002). 

Због свега изнетог, решено је као у диспозитиву овог решења. 

Поука о правном средству: 

Против овог решења може се поднети приговор покрајинском секретаријату за образовање ради преиспитивања у року 

од осам (8) дана од дана достављања решења. 

 

Решење доставити:              ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „Исидор Бајић“ у Новом Саду        Др. ЈЕГЕШ Золтан 

          Архиви 
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III  ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 

 

Закони: Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 88/2017), Закон о 

средњем образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 101/17), Закон о основном образовању и 

васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 101/17), Закон о раду (Сл. Гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13). 

Подзаконски акти (правилници): 

Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у 

стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање (Сл. Гласник РС, бр. 

4/96, 10/2013)  

Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и 

уметничким школама (Сл. Гласник РС – Просветни гласник, бр. 6/90....до 5/14). 

Правилник о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања (Сл. Гласник 

РС, бр. 5/2010) 

Правилник о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање (Сл. 

Гласник РС - Просветни гласник, бр. 5/2019 

Правилник о упису ученика у средњу школу (Сл. Гласник РС, бр. 37/11, 55/12) 

Протоколи: Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање (Сл. Гласник РС, бр. 30/10). 

Интерни и општи акти школе: 

Статут, дел. бр. 204/1, од 16. 03. 2018. год. 

Измене и допуне Статута, дел. бр. 946/2 од 16. 10. 2018. 

Правилник о организацији рада школе и систематизацији радних места, дел. бр. 233/1, од 23. 3. 

2018. год. 

Правилник о раду, дел. бр., 286/1 од 10. 04. 2018. год. 

Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика,односно других законских за- 

ступника Музичке  школе „Исидор Бајић”, дел. бр. 342/1, од 27. 04. 2018. год. 

Правилник  о  правима,  обавезама  и  одговорности  ученика  у  Музичкој  школи  „Исидор Бајић”, 

дел. бр. 315/2, од 19. 05. 2018. год. 

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности деце и ученика Музичке школе 

„Исидор Бајић” за време боравка у школи и свих активности које организује школа, дел. бр. 571, 

од 20. 06. 2018. год.; 

Правила заштите од пожара, дел. бр. 1125/1, од  29. 12. 2015. год. 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених, дел. бр. 341/1, од 27. 04. 

2018. год.; 

Измене правилника о испитима у Музичкој школи „Исидор Бајић”, Нови Сад, дел. бр. 569/2, од 19. 

06. 2018. год. 

Правилник о упису у ОМШ, дел. бр. 49, од 24. 01. 2014. год. 

Правилник о ванредним ученицима, дел. бр. 570 од 20. 06. 2018. год.; 

Правилник о организацији и спровођењу матурских испита у Музичкој школи „Исидор Бајић”, 

дел. бр. 50, од 24. 01. 2014. год. 

Правилник о похваљивању и награђивању ученика у Музичкој школи „Исидор Бајић”, дел. бр. 272, 

од 04. 04. 2014. год. 

Акт о процени ризика, дел. бр. 167/1, од 03. 03. 2008. год. 

Развојни план школе, дел. бр. 277-1/19, од 08. 04. 2019. год.     

Школски програм дел. бр. 138-1/2018 од 26. 2. 2018. год. 
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Интерни и општи акти школе  

Извештај о раду школе, Извештаји о реализацији Школског програма, Извештај о самовредновању, 

Развојни план школе, Интерни акт о понашању укључујући мере против дискриминаторског понашања, 

Интерни акт о вредновању сати стручног усавршавања у установи, Извештај о реализације Развојног 

плана, Извештај о реализацији планова стручних већа, управних, руководећих и саветодавних органа, 

Извештаји о реализацији планова ученичких организација.  

Извештаји о реализацији завршних испита – опште матуре, стручне и уметничке матуре, завршног 

испита средњег стручног образовања, специјалистичких и мајсторских испита; Школски календар за 

2018–2019. г., Закључци стручних органа донети приликом анализе реализације програма рада у 

претходној школској години; Сагледавање потреба и интереса ученика и родитеља са нагласком на 

субјекатску позицију ученика; 

Основни принципи израде плана су: 

а) принцип реалности програмирања – који обезбеђују праву меру у програмирању и реализацији 

одређених програмских садржаја, усклађеност захтева са расположивим снагама, средствима, 

временом и другим факторима који утичу на реализацију одређеног посла; 

б) принцип савремености – који захтева не само примену неких савремених апарата, већ и 

осавремењивање целокупне образовно – васпитне делатности, применом савременијих техника, 

метода, средстава, облика рада у односу на традиционалну, чиме ученик све више постаје субјекат, 

а не објекат образовно-васпитног рада; 

ц) принцип конкретизације – подразумева прецизирање делатности сваког члана колектива и органа, 

временски, садржајно и просторно, па чак и прецизирање облика реализације датих програмских 

задатака; 

д) принцип реализације – који мора бити присутан у свим сферама школског рада, а постиже се 

модернизацијом образовно-васпитног процеса, перманентним откривањем и отклањањем 

нерационалних активности и поступака у раду појединих органа школе и појединаца, све то у циљу 

постизања оптималних разултата, без повећања утрошка времена и средстава; 

е) принцип тоталности и интегралности – свеобухватно програмирање свих подручја рада Школе и 

њихово интегрисање у јединствену целину, представља сигурну основу за успешнију јединствену 

образовно – васпитну праксу Школе.  

 

IV. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ РЕСУРСИ 

 

Унутрашња површина школе је 2.131,00 м2. Просторни услови (учионице, кабинети, библиотека, 

пратеће просторије, двориште), опрема и намештај одговарају нормативима и адекватно се одржавају. 

У односу на број ученика који је уписан, према нормативима, простор којим располажемо није довољан 

за остваривање свих облика непосредног рада са ученицима као и за остваривање ваннаставних 

активности. Школа није у могућности да овај простор прошири. Школа не располаже са фискултурном 

салом што увелико утиче на реализацију наставе као и на развој школског спорта. Школа има просторију 

за коришћење савремене информационе технологије, али не задовољава потребе наших ученика. 

Постојећа зграда и опрема доприносе остварењу безбедног, пријатног и стимулативног окружења.  

Школа располаже потребним и савременим наставним средствима која су очувана и у функцији 

разноврсних метода и облика рада са ученицима. 

Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у функцији су 

наставних и ваннаставних активности. Постоји план коришћења материјално-техничких ресурса. 

Ученици се упућују и подстичу на самостално коришћење одређених ресурса, нарочито информационе 

технологије. 

У току школске 2020/21. године, планиран је завршетак радова на новој школској згради, опремање 

и прелазак. У Извештају о раду директора школе за 2020/21. год. налази се исцрпан извештај извршеним 

радовима у току претходне школске године.  
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Нова школа ће донети и омогућити потпуно нови квалитет извођења наставе, организације 

културних активности и унутрашњег живота школе, и отворити нову епоху у развоју музичког школства 

у Новом Саду.  

 

1. септембра 2021. године настава прелази у нову школску зграду.  

 
Следи текст употребне дозволе, којом је и формално заокружена изградња новог објекта и 

оногућено пресељење.  

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 

Број: ROP-NSD-34149-IUP-5/2021 

Дана: 30.08.2021. године Н О В И С А Д 

МБ 

 

 

Градска управа за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада, на основу члана 134. 

став 2., у вези са чланом 

158. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'', број 72/09, 

81/09, 64/10 - Одлука УС од 10.09.2010. године, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС од 14.05.2013. године, 

50/13 - Одлука УС од 07.06.2013. године, 98/13 - Одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 

37/2019 - др. закон, 9/20 и 52/21), члана 42. - 47. Правилника о поступку спровођења обједињене 

процедуре електронским путем (''Службени гласник РС'', број 68/19), члана 10. Одлуке о 

Градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 52/08, 55/09, 

11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16 и 54/20), решавајући по захтеву Музичке школе ''Исидор Бајић'' из 

Новог Сада, Улица Његошева број 9, коју по пуномоћи заступа Мaријана Алексић, у предмету 

издавања употребне дозволе, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

ИЗДАЈЕ СЕ УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА за објекат Музичке школе ''Исидор Бајић'' и Балетске школе 

из Новог Сада са концертном двораном, спратности: делом сутерен, приземље и два спрата (Су+П+2), 

делом сутерен, приземље и три спрата (Су+П+3) и делом приземље и три спрата (П+3), (означен бројем 

1 у Елаборату), категорија објекта ''В'', класификациони број 126331, трафостаницу спратности 

приземље (П), (означену бројем 2 у Елаборату) и интерне сервисне противпожарне саобраћајнице и 

паркинга, у Новом Саду, Булевар цара Лазара бб, на катастарској парцели број 3926/25 К.О. Нови Сад 

II, чији је инвеститор Град Нови Сад. 

 

 

Објекат поседује Енергетски пасош број EP000555895 од 23.12.2020. године, издат од "ORBIS 

COMPANY" DОО NOVI SAD. (Енергетски разред зграде је Ц). 

 

Објекат Музичке школе из става 1. диспозитива овог решења је површине земљишта под објектом 

3.576,27 m2, с а објекат трафостанице је површине земљишта под објектом 29,00 m2, са површинама 
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које су исказане у Елаборату геoдетских радова за изведене објекте и посебне делове објекта број 

50/2021 од јула 2021. године, израђеном од Geodetskog biroa "GEOID PROJEKT" NOVI SAD, који чини 

саставни део употребне дозволе. 

 

Технички преглед објекта извршила је Комисија DOO "INSTITUTA ZA BEZBEDNOST I 

SIGURNOST NA RADU" Novi Sad, у периоду од дана 05.10.2020. године до 27.05.2021. године и 

сачинила Извештај о техничком прегледу објекта број 01-1871/1 од 24.08.2021. године, којим се утврђује 

да је објекат подобан за употребу, са предлогом за издавање употребне дозволе. 

 

Приликом прегледа утврђено је да је објекатизведен према правноснажном решењу о грађевинској 

дозволи број V- 351-1369/15 од 17.09.2015. године, Потврди о пријави радова број ROP-NSD-10196-WA-

1/2016 од 25.05.2016. године, издатим од Градске управе за урбанизам и стамбене послове Града Новог 

Сада, Главним пројектима и Пројектима изведеног објекта: 

 

- 0 - ПИО - Главна свеска број Е-1785/21 од јула 2021. године, израђена од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' 

Sremsk Kamenica, 

- 1 - ПИО - Пројекат архитектуре број Е-1785/21 од јула 2021. године, израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI 

BIRO Sremska Kamenica, 

- Главни пројекат конструкције (свеске 1-4) број 2015U004G01 од јуна 2015. године, израђен од 

''MAŠINOPROJEKT KOPRING'' a.d. Beograd, 

- 2/2 - ПИО - Пројекат саобраћајница број Е-1785/21 од јула 2021. године, израђен од ''AXIS 

GRAĐEVINSKI BIRO Sremska Kamenica, 

- 3 - ПИО - Пројекат хидротехничких инсталација број Е-1785/21 од јула 2021. године, израђен од ''AXIS 

GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

- 4.1. - ПИО - Пројекат електроенергетских инсталација - свеска 1 број Е-1785/21 од августа 2021. 

године, израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

- 4.1. - ПИО - Пројекат електроенергетских инсталација - свеска 2 број Е-1785/21 од августа 2021. 

године, израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

 

- 4.2. - ПИО - Пројекат електроенергетских инсталација трафостанице број Е-1785/21 од августа 2021. 

године, израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

- 4.3. - ПИО - Пројекат електромоторног погона број Е-1785/21 од  августа 2021. године, израђен од  

''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

- 5.1. - ПИО - Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација број Е-1785/21 од августа 2021. 

године, израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

- 5.2 - ПИО - Пројекат аутоматске детекције и дојаве пожара број Е-1785/21 од августа 2021. године, 

израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

- 6.1. - ПИО - Пројекат машинских термотехничких инсталација број Е-1785/21 од јула 2021. године, 

израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

- 6/2 - Главни пројекат лифтова број 2015U004Т01 од јуна 2015. године, израђен од ''MAŠINOPROJEKT 

KOPRING 

a.d. Beograd, 

- 7 - ПИО - Пројекат сценске технологије вишенаменске концертне дворане и сале за јавне часове број 

Е-1785/21 од августа 2021. године, израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

- Главни пројекат саобраћајне сигнализације број 2015U004G03 од јуна 2015. године, израђен од 

''MAŠINOPROJEKT KOPRING'' a.d. Beograd, 

- Главни пројекат спољног уређења и озелењавања број 2015U004А04 од јуна 2015. године, израђен од 

''MAŠINOPROJEKT KOPRING'' a.d. Beograd, 

- Главни пројекат акустике број 2015U004А06 од јуна 2015. године, израђен од ''MAŠINOPROJEKT 

KOPRING'' a.d Beograd, 
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- Главни пројекат заштите од пожара број 2015U004А05 од јуна 2015. године, израђен од 

''MAŠINOPROJEKT KOPRING'' a.d. Beograd, 

 

Минимални гарантни рок за објекат, односно радове који су предмет ове дозволе је 2 (две) године. 

 

За опрему и постројењa који су уграђени у објекат који је описан у ставу 1. диспозитива, важе 

рокови које је према посебним прописима одредио произвођач опреме и постројења, односно, које су на 

основу тих посебних прописа, уговорили инвеститор и произвођач или испоручилац опреме и 

постројења. 

 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене према 

члану 13. Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Градској управи за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада, Музичка школа ''Исидор 

Бајић'' из Новог Сада, поднела je путем пуномоћника, дана 28.08.2021. године, захтев за издавање 

употребне дозволе за објекат наведен у диспозитиву овог решења. 

 

 

Уз захтев је приложена следећа документација: 

 

 

1. Извештај о техничком прегледу објекта број 01-1871/1 од 24.08.2021. године, сачињен од DOO 

"INSTITUT ZA BEZBEDNOST I SIGURNOST NA RADU" Novi Sad, 

2. Елаборат геодетских радова за изведене објекте и посебне делове објекта број 50/2021 од јула 2021. 

године, израђен од Geodetskog biroa "GEOID PROJEKT" NOVI SAD, 

3. Елаборат геодетских радова подземних инсталација - Елаборат 1: снимање ЕЕ кабла број 956-302-

18842/2021 од августа 2021. године и Елаборат 2: снимање хидрантске и канализационе мреже број 

956-302-4679/2021 од марта 2021. године, израђен од Đorđe Buđen pr Geodetski biro "MERIDIJAN 

PROJEKT" Novi Sad, 

4. Енергетски пасош број EP000555895 од 23.12.2020. године, издат од "ORBIS COMPANY" DОО NOVI 

SAD, 

5. - 0 - ПИО - Главна свеска број Е-1785/21 од јула 2021. године, израђена од ''AXIS GRAĐEVINSKI 

BIRO'' Sremsk Kamenica, 

6. - 1 - ПИО - Пројекат архитектуре број Е-1785/21 од јула 2021. године, израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI 

BIRO Sremska Kamenica, 

7. Главни пројекат конструкције (свеске 1-4) број 2015U004G01 од јуна 2015. године, израђен од 

''MAŠINOPROJEKT KOPRING'' a.d. Beograd, 

8. - 2/2 - ПИО - Пројекат саобраћајница број Е-1785/21 од јула 2021. године, израђен од ''AXIS 

GRAĐEVINSKI BIRO 

Sremska Kamenica, 

9. - 3 - ПИО - Пројекат хидротехничких инсталација број Е-1785/21 од јула 2021. године, израђен од 

''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

10. - 4.1. - ПИО - Пројекат електроенергетских инсталација - свеска 1 број Е-1785/21 од августа 2021. 

године, израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

11. - 4.1. - ПИО - Пројекат електроенергетских инсталација - свеска 2 број Е-1785/21 од августа 2021. 

године, израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 
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12. - 4.2. - ПИО - Пројекат електроенергетских инсталација трафостанице број Е-1785/21 од августа 2021. 

године, израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

13. - 4.3. - ПИО - Пројекат електромоторног погона број Е-1785/21 од августа 2021. године, израђен од 

''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

14. - 5.1. - ПИО - Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација број Е-1785/21 од августа 2021. 

године, израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

15. - 5.2 - ПИО - Пројекат аутоматске детекције и дојаве пожара број Е-1785/21 од августа 2021. године, 

израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

16. - 6.1. - ПИО - Пројекат машинских термотехничких инсталација број Е-1785/21 од јула 2021. године, 

израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

17. - 6/2 - Главни пројекат лифтова  број 2015U004Т01  од јуна  2015. године, израђен од  

''MAŠINOPROJEKT KOPRING'' a.d. Beograd, 

18. - 7 - ПИО - Пројекат сценске технологије вишенаменске концертне дворане и сале за јавне часове број 

Е-1785/21 од августа 2021. године, израђен од ''AXIS GRAĐEVINSKI BIRO'' Sremska Kamenica, 

19.  Главни пројекат саобраћајне сигнализације број 2015U004G03 од јуна 2015. године, израђен од 

''MAŠINOPROJEKT KOPRING'' a.d. Beograd, 

20.  Главни пројекат спољног уређења и озелењавања број 2015U004А04 од јуна 2015. године, израђен од 

''MAŠINOPROJEKT KOPRING'' a.d. Beograd, 

21.  Главни пројекат акустике број 2015U004А06 од јуна 06.2015. године, израђен од ''MAŠINOPROJEKT 

KOPRING 

a.d. Beograd, 

22.  Главни пројекат заштите од пожара број 2015U004А05 од јуна 2015. године, израђен од 

''MAŠINOPROJEKT KOPRING'' a.d. Beograd, 

23.  Решење Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације Управе 

за ванредне ситуације у Новом Саду, 09.21.1.1 број 217-11558/21 од 17.08.2021. године, 

24.  Пуномоћ за заступање број 829 од 16.11.2020. године, дато за Маријану Алексић, 

25.  Докази о уплати накнаде за ЦЕОП. 

 

Сходно члану 8ђ. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09, 64/10 

- Одлука УС од 10.09.2010. године, 24/11, 121/12, 42/13 - Одлука УС од 14.05.2013. године, 50/13 - 

Одлука УС од 07.06.2013.године, 98/13 

- Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20 и 52/21), члана 45. став 1. 

Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Службени гласник 

РС'', број 68/19) и Правилника о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу 

комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и 

објекта у току грађења и употребе и минималним гарантаним роковима за поједине врсте објеката 

("Службени гласник Републике Србије" бр. 27/15, 29/16 и 78/19), утврђено је да су испуњени формални 

услови, па је одлучено као у диспозитиву овог решења. 

 

Подносилац захтева је ослобођен плаћања републичких административних такси, у складу са 

чланом 18. став 2. Закона о републичким административним таксама ("Службени гласник РС", бр. 43/03, 

51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 

61/17, 113/17, 3/18, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 

98/20 и 144/20). 

 

Подносилац захтева, као индиректни корисник буџета Града Новог Сада, је ослобођен плаћања 

градских административних такси, у складу са чланом 12. Одлуке о градским административним 

таксама (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 54/09, 23/11, 56/12, 13/13, 21/14, 74/16 и 42/18). 
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Накнада за централну обједињену процедуру у износу од 2.000,00 динара наплаћена је у складу са 

Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре 

(''Службени гласник РС'', број 119/13, 138/14, 45/15, 106/15, 32/16, 60/16, 75/18, 73/19 и 15/20 и 91/20). 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 8 

(осам) дана, од дана достављања решења. Жалба се подноси Покрајинском секретаријату за енергетику, 

грађевинарство и саобраћај,а путем ове Управе кроз Централни информациони систем за електронско 

поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на 

изградњу и употребу објеката. На жалбу се плаћа републичка административна такса у износу од 480,00 

динара уплатом на жиро - рачун број 840-742221843-57 сa пoзивoм нa брoj: 97 11-223 и градска 

административна такса у износу од 440,00 динара уплатом на жиро - рачун број 840-742241843-03 сa 

пoзивoм нa брoj: 97 11-223. 

 

 

В. Д. НАЧЕЛНИКА 

Дејан Михајловић 

 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: 

1. Подносиоцу захтева, путем пуномоћника, 

2. Градској управи за инспекцијске послове Града Новог Сада, Сектору грађевинске инспекцијe, 

3. ''Електродистрибуција Србије'' доо Београд, Огранак Електродистрибуција Нови Сад, 

4. ЈКП ''Водовод и канализација'' Нови Сад, 

5. ЈКП ''Новосадска топлана'' Нови Сад, 

6. Републичком геодетском заводу, 

Служби за катастар непокретности Нови Сад 1. 

 

 

 

КАДРОВСКА СТРУКТУРА 

Кадровска структура 
Бр. 

зап. 
Настава 

Бр. 

зап. 

Број наставника по 

одсецима 

Бр. 

зап. 

Наставници теоретске наставе 37 Број наставникa  

теоретске наставе 

37 Одсек за соло 

певање 
5 

Наставници индивидуалне наставе 107 Број наставникa 

индивидуалне наставе 

108 Одсек за клавир 41 

Клавирски сарадници 11 Клавирски сарадници 11 Одсек за 

хармонику 
13 

Педагошки руководиоци  

(директор, пом. дир.) 

2   Одсек за дувачке 

инструменте 
19 

Стручни сарадници (психолог, 

педагог, нототекар ) 

3   Одсек гудачке 

инструменте 
17 

V ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
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Административно-финансијски 

радници  

7   Одсек за удараљке, 

харфу и гитару 
11 

Радници на одржавању чистоће 6     

Остали радници (клавирштимер, 

домар, портири) 

4     

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ 177 УКУПНО 156 УКУПНО 106 

 

ЗАПОСЛЕНИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ 

Предмет 

Запослени 

Стручна 

настава 

Нестручна 

настава Неодређено 

време 

Одређeно 

време 

Спољни 

сарадници 

Теорет. настава 30 6 - 36 - 

клавир 34 8 - 40 2 

хармоника 11 2 - 12 1 

соло певање 5 - - 5 - 

виолина 9 - - 9 - 

виола 1 - - 1 - 

виолончело 2 - - 2 - 

контрабас 1 - - 1 - 

гитара 5 - - 5 - 

харфа 1 1 - 2 - 

удараљке - - 3 3 - 

флаута 5 - - 6 - 

обоа 1 - - 1 - 

кларинет 2 - - 2 - 

саксофон 2 -  1 1 

хорна 1 1 - 2 - 

труба, 

фагот, 

тромбон 

1 

1 

1 

1 1 1 

1 

1 

1 

корепетиција 8 4 - 11 - 

читање с листа за клав. 1 - - 1 - 
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солфеђо ош 7 - - 7 - 

УКУПНО 129 2 4 150 5 

 

СПОЉНИ САРАДНИЦИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ 

 Предмет Стручна спрема Степен стручне спреме Редован радни однос Број 

Срђан Палачковић Висока 7/2 Београдска филх. 1 

Дарко Карлечик Висока 7/1 Академија уметности 1 

Иван Бурка Висока 7/1 СНП 1 

Лордан Скендеровић Висока 7/1 СНП 1 

Слободан Драгаш Бисока 7/1 СНП 1 

УКУПНО 5 

ЗАПОСЛЕНИ ВАН НАСТАВЕ  

Презиме и име 
Степен стручне 

спреме 
Радни стаж 

Cтручни 

испит 
Радни однос 

Чиндрак Нада 7/1 26 Да Н 

Аларгић Јелена 7/1 13 / Н 

Челар Албина 4 26 / Н 

Челар Наташа 4 6  Н 

Миловановић Биљана 4 27 / Н 

Подунавац Владимир 1 33 / Н 

Милојевић Војин 4 32 / Н 

Станков Сандра 3 11 / Н 

Стојановић Биљана 4 27 / Н 

Славка Сања 4 23 / Н 

Мијатовић Нада 4 8 / Н 

Кеврешан Душко 4 21 / Н 

Ђуричић Драган ОШ 25 / О 

Александра Буњевчев 3 14 / Н 

Хани Аранка 3 23  Н 

Мирић Адријана 3 13 / Н 

Извештај сачинила Нада Чиндрак, дипл. правник, секретар школе 
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 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

У
 у

ст
ан

о
в
и

 
 

Број бодова по 

одсецима 

Укупан број 

присутних 

(запослених) 

Теоретски одсек основна 495 то основна 

Теоретски одсек средња 256(8) то средња 

Дувачки одсек 1287  16 

Гудачки одсек 234 15 

Одсек клавира 2619(42) стручно веће клавир 

Полиинструментални 

одсек 

286 9 

Хармоника 286 12 

Одсек соло певање 795 7 

 

В
ан

 у
ст

а.
н

о
в
е 

Теоретски одсек основна * то основна 

Теоретски одсек средња 29(8) то средња 

Дувачки одсек 157 16 

Гудачки одсек 319 15 

Одсек клавира 436(1)  стручно веће клавир 

Полиинструментални 

одсек 

56 9 

Хармоника 56 12 

Одсек соло певање * 7 

 
Извештај сачинила Мирјана Ђукић, координатор тима за стручно усавршавање 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

РИТАМ РАДНОГ ДАНА И РАСПОРЕД ЧАСОВА 

Школа ради шест дана у недељи у времену од 7:00 до 21:30 часова. Наставни процес се одвија у 

две смене. Смене су наизменичне (А-недеља, Б-недеља, пре подне – после подне) „А” недеља први и 

трећи разред пре подне, а други и четври разред после подне. У распореду за основну школу, сви разреди 

су заступљени у обе смене, у складу са потребама ученика у основним школама. Настава у преподневној 

смени почиње у 7:30, а у послеподневној смени у 13:30 часова, односно 14:00 за основну школу.  
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 САТНИЦА 

Средња школа 

ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 

1. час 7,30–8,15 1. час 13,30–14,15 

2. час  8,20–9,05 2. час  14,20–15,05 

3. час 9,10–9,55 3. час 15,10–15,55 

Одмор 15 мин  9,55–10,10 Одмор 15 мин 15,55–16,10 

4. час  10,10–10,55 4. час  16,10–16,55 

5. час  11,00–11,45 5. час  17,00–17,45 

6. час  11,55–12,40 Одмор 10 мин   

7. час 12,45–13,20 6. час 17,55–18,40 

  7. час  18,45–19,30 

 

Основна школа – настава солфеђа 

ПРЕ ПОДНЕ ПОСЛЕ ПОДНЕ 

1. час 8.00–8,45 1. час 14,00–14,45 

2. час 8,50–9,35 2. час 14,50–15,35 

3. час 9,40–10,25 3. час 15,40–16,25 

4. час 10,13–11,15 4. час 16,30–17,15 

5. час 11,20–12,05 5. час 17,20–18,05 

  6. час 18,10–18,55 

 

*Сатница инструменталне наставе у основној музичкој школи  прави се по класама на основу 

распореда часова наставе солфеђа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

           Огласна табла у старој школској згради 
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ПРЕГЛЕД ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНСТВА ОМШ 2020/21 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ РАЗРЕД 

Милица Бркић I + Футог 

Сенка Војнић Хајдук II  

Гордана Гаврилов III 

Ана Ковачић   IV  

Маринела Скутелис  V  

Весна Јовановић  VI  

Марија Јосимовић Четворогодишњи цела 

ПРЕГЛЕД ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНСТВА СМШ 2020/21 

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ И РАЗРЕД 

I1 Мирјана Филиповић 
 

I1 Ружица Илић Мансоури 
 

II1 Татјана Божић II2  Милица Војновић 
 

III1 Евица Чарнописки III2 Дарија Војновић 

IV1 Сања Пап Мићић IV2 Биљана Пејовић 

 

VII  ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА 

 

ИЗВЕШТАЈ О БРОЈНОМ СТАЊУ УЧЕНИКА 2020/21.  

 

ОСНОВНА ШКОЛА - НОВИ САД 

 
I 

разред 

II 

разред 

III 

разред 

IV 

разред 

V 

разред 

VI 

разред 
Укупно 

КЛАВИР 37 57 49 42 42 30 257 

ХАРМОНИКА 28 29 23 23 16 17 136 

Виолина 16 17 10 9 16 12 80 

Виола 0 0 0 0 0 0 0 

Виолончело 0 6 7 5 3 1 22 
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Контрабас 0 1 0 2 0 0 3 

ГУДАЧИ  16 24 17 16 19 13 105 

Гитара 9 16 10 8 2 6 51 

Харфа 3 3 3 2 0 0 11 

Ренесансна харфа 0 0 0 0 0 0 0 

Удараљке 3 2 6 4 0 0 15 

 ПОЛИ-

ИНСТРУМЕНТАЛНИ 
15 21 19 14 2 6 77 

Флаута 5 7 6 4 6 7 35 

Обоа 3 2 1 3 0 0 9 

Фагот 3 2 1 1 0 0 7 

Кларинет 3 7 4 2 0 0 16 

Саксофон 2 3 4 3 0 0 12 

Труба 3 0 2 0 0 0 5 

Тромбон 0 5 2 1 0 0 8 

Хорна 1 2 5 3 0 0 11 

УК ДУВАЧИ 20 28 25 17 6 7 103 

СОЛО ПЕВАЊЕ 12 6 0 0 0 0 18 

Свега по разредима 128 164 134 110 85 73 694 

 

 

ОСНОВНА ШКОЛА - ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ФУТОГ 

  1 разред 2 разред 3 разред 4 разред 5 разред 6 разред УКУПНО 

Клавир 2 1 1 1 6 3 14 

Хармоника 4 4 4 2 1 3 18 

Виолина 1 5 0 2 1 3 12 

Гитара 5 4 3 3 1 0 16 

Флаута 3 4 3 1 0 1 12 

Свега по разредима 15 18 14 9 11 8 75 

 



Извештај о реализацији годишњег плана школе за 2020/21. годину 

 
 

24 
 
 

УЧЕНИЦИ КОЈИ СТИЧУ ОСНОВНО МУЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 ПУТЕМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА, ЗАВРШИЛИ ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 

 

Ученици који стичу основно музичко образовање путем полагања испита - завршили разред 

К
л
а
в
и

р
 

Ф
л
ау

та
 

Х
ар

ф
а 

Р
ен

ес
а
н

сн
а 

х
ар

ф
а 

Г
и

та
р

а
 

В
и

о
л

и
н

а
 

В
и

о
л
о

н
ч

ел
о

 

О
б

о
а 

С
о

л
о

п
ев

а
њ

е
 

У
д

ар
аљ

к
е
 

Укупно 

 

49 

35 0 0 0 4 4 2 0 4 0  

 

 

ЗАВРШИЛИ ОСНОВНУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ 

Година учења 

К
л
а
в
и

р
 

Х
ар

м
о

н
и

к
а
 

Г
у

д
ач

и
 

Г
и

та
р

а
 

К
о

н
тр

аб
ас

 

У
д

ар
ач

и
 

Д
у

в
ач

и
 

С
о

л
о

 п
ев

а
њ

е
 

Шест 40 18 17 7   8  

Четири  0 4 13  

Две  1 

УКУПНО 

ред. + ванр. 
198 

 

СРЕДЊА ШКОЛА – РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ 

Разред, образовни профил 

П
о

ч
ет

ак
 ш

к
. 

го
д

. 

У
п

и
с 

у
 т

о
к
у

 г
о

д
и

н
е 

у
б

р
за

н
о
 н

ап
р

. 

И
сп

и
с
 

У
б

р
за

н
о

 

н
ап

р
ед

о
в
а
њ

е
 

Б
р

о
јн

о
 с

та
њ

е 
н

а 

к
р

ај
у

 г
о

д
и

н
е
 

У
 ј

ан
у

ар
у

 

за
в
р

ш
и

л
и

 р
аз

р
ед

 

Н
и

су
 з

ав
р

ш
и

л
и

 

р
аз

р
ед

 

З
ав

р
ш

и
л

и
 у

 

ав
гу

ст
у

 

З
ав

р
ш

и
л

и
 с

а 

п
о

зи
ти

в
н

и
м

 

I разред, Музички извођач 34 0 2 0 32 0 0 0 32 

I разред, Муз. сарадник - теоретичар 24 0 3 0 21 0 0 0 21 

I разред укупно 59 0 5 0 53 0 0 0 53 

II разред, Музички извођач 42 0 1 0 40 0 1 0 40 

II разред, Муз. сарадник - теоретичар 19 0 0 0 19 0 0 0 19 
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II разред, Укупно 61 0 1 0 59 0 1 0 59 

III разред, Музички извођач 28 0 1 0 27 0 0 0 27 

III разред, Муз. сарадник - теоретичар 15 0 0 0 15 0 0 0 15 

III разред, Укупно 43 0 0 0 42 0 0 0 42 

IV разред, Музички извођач 36 0 0 0 35 0 1 0 35 

IV разред, Муз. сарадник - теоретичар 20 0 0 0 20 0 0 0 20 

IV разред Укупно 56 0 0 0 55 0 0 0 55 

Укупно 

Музички извођач 
140 0 4 0 134 0 2 0 134 

Укупно 

Музички сарадник-теоретичар 
78 0 3 0 75 0 0 0 75 

I-IV разред 218 0  0 209 0 2 0 209 

    

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

П
о

ч
ет

ак
 

го
д

и
н

е
 

У
п

и
с 

у
 

то
к
у

 г
о

д
 

И
сп

и
с 

у
 

то
к
у

 

го
д

и
н

е
 

С
та

њ
е 

к
р

ај
 

го
д

и
н

е
 

З
ав

р
ш

и
л

и
  

У
п

и
с.

 

р
аз

р
ед

 

I разред  

Музички сарадник – теоретичар 

0 0 0 0 0 

I разред Музички извођач 0 0 0 0 0 

II разред Муз. сарадник – теоретичар 0 0 0 0 0 

II разред Музички извођач 1 0 0 1 1 

III разред Муз. сарадник – теоретичар 0 0 0 0 0 

III разред Музички извођач 0 0 0 0 0 

IV разред Муз. сарадник – теоретичар 0 0 0 0 0 

IV разред Музички извођач 1 0 0 1 1 

УКУПНО 2 2 0 2 2 
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МАТУРСКИ ИСПИТ 

 

Редовни ученици Ванредни ученици 

Образовни профил Jун Август Укупно Новембар Јануар Јуни Август Укупно 

Музички извођач 35 1 36 0 0 1 0 1 

Музички сарадник-

теоретичар 
20 0 20 0 0 1 0 1 

УКУПНО 55 0 56 0 0 0 0 0 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА  

  

 Р
аз

р
ед

 

Број ученика 

О
д

л
и

ч
н

и
х

 

В
р

л
о

д
о

б
р

и
х

 

Д
о

б
р

и
х

 

Д
о

в
о

љ
н

и
х

 

Позитивни Недовољни 

С
р

ед
њ

а
 

о
ц

ен
а
 

У
п

и
сa

н
о

 

Н
ап

у
ст

и
л
о

 

О
ст

а.
л
о

 

бр. % бр. % 1 2 3 4 4+ 

1 143 4 139 130 5 2 0 137 99 0 0 0 0 0 0 0 4,87 

2 182 7 175 142 23 6 1 172 98 0 0 0 0 0 0 0 4,66 

3 150 3 147 105 25 10 2 142 97 5 3 4 1 0 0 0 4,43 

4 119 2 117 71 31 11 2 115 98 2 2 1 0 1 0 0 4,41 

5 96 3 93 56 25 9 1 91 98 2 2 2 0 0 0 0 4,48 

6 82 1 81 58 18 4 0 80 99 0 0 0 0 0 0 0 4,58 

У
к

у
п

н
о

: 

772 20 752 432 122 40 6 600 98 9 1,4 7 1 1 0 0 4,51 

Напомена: Ученици првог разреда се оцењују описно (у табели осенчено).  
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СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА  

  Број ученика 

О
д

л
и

ч
н

и
х

 

В
р

л
о

д
о

б
р

и
х

 

Д
о

б
р

и
х

 

Д
о

в
о

љ
н

и
х

 

Позитивни Недовољни 
* 

Неоцењени 

С
р

ед
њ

а 

о
ц

ен
а  

Разред 

У
п

и
са

н
о
 

Н
ап

у
ст

и
л
о
 

О
ст

ал
о
 

бр. % бр. % 1 2 3 4 4+ бр. % 

I 58 5 53 33 12 3 0 48 91 0 0 1 0 0 0 0 5 9 4,51 

II 60 1 59 35 18 3 0 56 95 1 2 0 0 0 0 1 2 3 4,45 

III 43 1 42 26 11 5 0 42 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,40 

IV 55 0 55 36 14 3 0 53 96 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4,52 

У
к

у
п

н
о
 

216 7 209 130 55 14 0 199 95,5 1 0,5 0 0 0 0 1 9 4 4,47 

 

* Ученици који похађају још једну средњу школу на основу Закона у средњој школи, чл. 42. 

 

 

ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА 

Разред Оправдани Неоправдани Укупно По ученику 

I 736 12 748 14,1 

II 491 19 510 8,6 

III 498 52 550 13,1 

IV 2 0 2 0 

Укупно 1727 83 1810 8,95 
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ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ 

Пријављивање за проверу музичких способности, као и упис у први разред ОМШ, одвијали су се 

онлајн, осим у неколико случајева. Ова процедура је спроведена по први пут, делом подстакнута 

ситуацијом са пандемијом, али, будући да се показала као добра, имаће своју имплементацију и даље.  

 

 

  

Основна музичка школа - Издвојено одељење у Футогу 

Б
р
о
ј 

п
р
и

ја
в
љ

ен
и

х
 

у
ч

ен
и

к
а 

П
о
л
о
ж

и
л
и

 

п
р
и

је
м

н
и

 

и
сп

и
т 

 

У
п

и
са

н
о
 у

 

п
р
в
и

 р
аз

р
ед

 
 

28 28 10 

   

 

Статистика пријемног испита у ОМШ 2021/22 

О
д

се
ц

и
 

Б
р

о
ј 

п
р

и
ја

в
љ

ен
и

х
 

у
ч
ен

и
к
а 

П
о

л
о

ж
и

л
и

 

п
р

и
је

м
н

и
 

и
сп

и
т 

 

У
п

и
са

н
о

 у
 

п
р

в
и

 р
аз

р
ед

 -

р
ед

о
в
н

и
 

 

У
п

и
са

н
о

 у
 

п
р

в
и

 р
аз

р
ед

- 

са
 с

та
ту

со
м

 

у
ч
ен

и
к
а 

к
о

ји
 

ст
и

ч
у

 

о
б

р
аз

о
в
ањ

е 

п
о

л
аг

ањ
ем

 

и
сп

и
та

 

Клавирски одсек 160 150 41 19 

дувачкиодсек 39 37 30 0 

Одсек хармонике 22 21 37 0 

гудачкиодсек 40 40 25 3 

Поли – инстр. одсек 88 82 11 5 

Одсек солопевање 30 26 15 2 
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Број пријављених кандидата за пријемни испит за упис у  

Средњу музичку школу „Исидор Бајић“ Нови Сад 

за школску  2021/2022. 

 

 

Образовни 

профил 

Одсеци 

УКУПНО 

К
л
ав

и
р

ск
и

 

Х
ар

м
о

н
и

к
а 

Г
у

д
ач

к
и

 

Д
у

в
ач

к
и

 

С
о

л
о

 п
ев

ањ
е 

П
о

л
и

 -

и
сн

тр
у

м
ен

та
л
н

и
 

Музички 

извођач - 

класична 

музика 

10 3 12 11 4 6 46 

 

 

Образовни 

профил 
Теоретски одсек УКУПНО 

Музички сарадник – теоретичар 17 17 

 

 
На језицима националних мањина нема пријављених кандидата. Нема слабовидих, шест кандидата 

полаже на оба образовна профила. 
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И з в е ш т а ј  АБРСМ 

Удружење Краљевских музичких школа (АБРСМ) је водећа светска организација из области 

музичког образовања. Сваке године више од 630.000 кандидата полаже испите АБРСМ у преко 90 

земаља. Основано 1889. године, преко 100 година ово Удружење пружа наставницима, ученицима, 

студентима, родитељима и одраслима стандард из области музичких испита, са међународном 

лиценцом. У сржи рада Удружења лежи потпуна посвећеност музичком образовању. Удружење је 

привилеговано заступањем четири Краљевске музичке академије: Royal Academy of Music (London), 

Royal College of Music (London), Royal Northern College of Music (Mančester) i Royal Scottish Academy of 

Music and Drama (Glasgov). 

 Испити су намењени кандидатима на свим старосним узрастима и нивоима знања. 

Акредитовани у Великој Британији, од стране Комисије за звања и наставне планове, ови испити 

имају формалну важност и у великом броју других земаља. За разлику од устаљеног система 

музичког образовања, који је специфичан за сваку земљу, АБРСМ сертификати и дипломе идентични 

су по нивоима, систему полагања и критеријумима у свим земљама света. 

 АБРСМ је Музичкој школи „Исидор Бајић“ као најеминентнијој васпитно-образовној и 

културној институцији у југоисточној Европи, указала част и поверење позивајући је да постане 

део ове престижне Асоцијације. 

 АБРСМ систем обухвата испитне програме (тзв. Силабусе) за више од 35 инструмената и 

дисциплина. Силабусе креира тим међународних експерата и сваке године се преиспитују и 

модернизују, тако да одражавају све савремене токове у музичкој педагогији. 

 АБРСМ нуди два типа тестова – испите и евалуације. Основна разлика између испита и евалуација: 

Испити су намењени полазницима у систему музичког школовања и професионалним музичарима, па 

се након тог типа испита стиче оцена. Евалуације су намењене почетницима, музичарима-аматерима и 

полазницима са посебним потребама и тешкоћама у развоју, па ове врсте испита не укључују оцену. 

ИСПИТИ 

 Након сваког положеног испита стиче се сертификат АБРСМ који, поред оцена, садржи и коментаре 

испитивача, са универзалном вредношћу и конотацијама у целом свету. Предмети из којих се може 

полагати АБРСМ: клавир, оргуље, гитара, харфа, чембало, удараљке, виолина, виола, чело, контрабас, 

блок-флаута, флаута, обоа, кларинет, фагот, саксофон (алт/баритон и сопран/тенор), труба, флугелхорн, 

корнет (Б и Ес), тромбон, беритон, еуфоријум, бас-тромбон, хорна, Ес хорна, туба (Ес, Ф, Б и Ц), соло-

певање, музички састави-камерна музика (2 или више извођача), џез (припрема кандидата у Србији, 

полагање у Лондону), теорија музике и практична музичка спрема.  

Испити се полажу на следећим нивоима:  

- Иницијални ниво (од септембарског испитног периода АБРСМ уводи нови онлине испит 

намењен почетницима: Initial Performance Grade, за следеће инструменте: клавир, виолина, виола, 

VIII  ПРОЈЕКТИ У ШКОЛИ 
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виолончело и контрабас). Initial Grade је намењен почетницима како би са наставником испратили 

напредак и имали јасан циљ у виду АБРСМ испита. 

 -  8 основних нивоа (Grades), који по нивоу одговарају нашој основној и средњој музичкој  

          школи,  

- АРСМ  (Associate of the Royal Schools of Music) је диплома само за извођење. То је прилика за ученике 

да демонстрирају вештине извођења након 8. разреда. Испити су доступни широм света од јануара 2017. 

 - 3 дипломска нивоа (Diplomas), који по нивоу одговарају нашим факултетима. Понуђени смерови 

су: Извођачки (Performing), Наставни (Teaching) и Дириговање (Directing). 

 ЕВАЛУАЦИЈЕ 

 Евалуације су стимулативни тип испита без оцена, са сертификатом и писаним коментарима који се 

кандидату уручују одмах након испита, а садрже сугестије и упутства за даљи развој и напредак. 

АБРСМ нуди два типа евалуација:  

- Припремни тест (Prep Test) намењен је почетницима, након 6-9 месеци учења музике 

(предмети из којих се може полагати Припремни тест: клавир, гитара, виолина, виола, чело, 

контрабас, блок-флаута, флаута, обоа, кларинет, фагот, саксофон, труба, флугелхорн, 

корнет, тромбон, баритон, еуфонијум, хорна, Ес хорна и соло-певање),  

- Тест извођачке спреме (Performance Assessment )намењен је кандидатима старијим од 21 

године и кандидатима са посебним потребама 

Сви практични испити се одвијају уз присуство независног испитивача из Удружења Краљевских 

музичких школа (Лондон), а пружају кандидатима прилику да демонстрирају своје вештине путем 

извођења припремљених дела и опште музичке спреме. Лиценцирани испитивачи специјално су 

обучени у матичном центру АБРСМ у Лондону и њихов рад и оцењивање стриктно и континуирано 

прати тим стручњака, како би се јасан систем критеријума, зацртан и разрађиван од стране АБРСМ у 

процесу који траје већ преко 100 година, увек пажљиво поштовао и спроводио. Лиценца испитивача 

подлеже провери сваке 3 године, а свака оцена и мишљење испитивача, пре коначне доделе кандидату, 

ревалоризује се и контролише од стране АБРСМ у Лондону. 

Свим кандидатима на располагању су престижне награде и стипендије АБРСМ (нпр. награда „Hedy 

King Robinson“ и стипедија за Royal академије која укључује бесплатну школарину, 3000 £ и покривене 

трошкове путовања и боравка). Стицање сертификата и диплома ове високе уважене институције пружа 

важну прилику младим музичарима да стекну признања за своје способности  и  ван граница наше 

земље. 

У Музичкој школи “Исидор Бајић” први испити су одржани 2007.године и тада је било пријављено 123 

кандидата.  

Школске 2020/2021 године уписано је 90 кандидата.  

Због епидемиолошке ситуације у вези COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, нисмо били у 

могућности да реализујемо већи део АБРСМ циклуса 2019/2020. Међутим, управа АБРСМ Лондон-а није 

хтела да угрози квалитет програма и испита и чекала је да се стекну услови за наставак циклуса.  

➢ ИСПИТ ИЗ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ 

 

Током школске 2020/2021 године реализован је само један рок (06.март 2021.године) на који се 

приjавило 10 кандидата. Свих 10 кандидата је положило испит из Теорије музике. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА НА  ИСПИТЕ  ИЗ ТЕОРИЈЕ 

МУЗИКЕ И РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА У ШК. 2020/2021. ГОДИНИ – МАРТОВСКИ РОК 

Ниво (Grade) Број пријављених кандидата за 

испите (Number) 

Резултати (Result) 

3 1 Merit - 1 

 

4 1 Merit - 1  

5 6 Distinction – 2 

Merit - 3 

Pass - 1 

6 1 Pass - 1 

8 1 Pass - 1 

 

TOTAL 

 

10 

Distinction – 2 

Merit – 5 

Pass - 3  

 

У међувремену отворена је могућност полагања испита из Теорије музике у ОНЛИНЕ формату тако да 

је отворен мајско/јунски рок за полагање испита из Теорије музике. Пријаве за ову врсту испита су биле 

отворене до 03.маја 2021.годиен и пријавила су се три кандидата који су успешно положили испит. 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА НА  ИСПИТЕ  ИЗ ТЕОРИЈЕ 

МУЗИКЕ И РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА У ШК.2020/2021. ГОДИНИ – JУНСКИ РОК ОНЛИНЕ 

Ниво (Grade) 

Број пријављених кандидата за 

испите (Number) Резултати (Result) 

3 1 Distinction – 1 

 

5 2 
Distinction – 1 

Pass - 1 

 

TOTAL 3 
Distinction – 2 

Pass – 1 

 

 

➢ ПРАКТИЧНИ ИСПИТИ - ОНЛИНЕ  

Практични испити су требали бити у јуну месецу као и сваке године, али због епидемиолошке ситуације 

нису се могли реализовати, с тога је отворена могућност полагања Онлине путем. На Онлине Практичне 

испите пријавило се 90 кандидата, који су пријављени за јулски, августовски и септембарски рок, а све 

је извеснија ситуација да ће се рокови отворити и током октобра , новембта и децембра. 

У јулском року се пријавило 42 кандидата, за августовски 4 кандидата за полагање Практичних испита 

– Онлине, док је за септембарски рок пријављено 10 кандидата. 

Од 42 кандидата који су се пријавили у јулском року, 1 је одустао од испита, док је 41 кандидат положио 

испит. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА НА ПРАКТИЧНЕ ИСПИТЕ И 

РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА У ШК.2020/2021. ГОДИНИ (ЈУЛСКИ РОК) 

Grade Number Result 

1 11 

Distinction – 1 

Merit – 6 

Pass – 4 

2 7 

Distinction – 1 

Merit – 2 

Pass – 4 

3 9 

Distinction – 2 

Merit – 3 

Pass –3 

ABS – 1 

4 2 
Merit – 1 

Pass –1 

5 5 

Distinction – 1 

Merit – 1 

Pass – 3 

6 1 Distinction – 1 

7 3 
Distinction – 2 

Merit – 1 

8 4 
Distinction – 3 

Merit – 1 

 

TOTAL 

 

42 

Distinction –      11 

Merit –               15 

Pass –                 15 

   ABS - 1             41 

 

Извештај сачинила: Јелена Аларгић 
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IX  ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА СТРУЧНИХ 

ОРГАНА, АКТИВА И ТИМОВА УСТАНОВЕ 

 

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

У току школске године одржано је шест седница. Записници са седница Наставничког већа налазе 

се у секретаријату школе. 

 

 

Време реализације:  
Дневни ред: 

23. 12. 2020. године 

• Усвајање записника са претходне 

седнице Наставничког већа 

• Анализа успеха и владања ученика на 

крају првог полугодишта школске 

2020/21.год. 

• Анализа сарадње са родитељима на крају 

првог полугодишта школске 2020/21. год. 

• Анализа реализације наставног плана и 

програма на крају првог полугодишта 

школске 2020/2021.год. 

• Признавање оцена ученика 
 

07. 04. 2021. године 

•     Усвајање записника са претходне 

седнице Наставничког већа 

• Анализа успеха и владања ученика на 

крају III класификационог периода 

школске 2020/21.год. 

• Анализа сарадње са родитељима на 

крају III класификационог периода 

школске 2020/21.год. 

• Анализа реализације наставног плана 

и програма на крају III 

класификационог периода школске 

2020/2021.год. 

• Признавање оцена ученика (ученици 

којима је одобрено убрзано 

напредовање ОМШ, ученици који 

завршавају школовање путем 

полагања испита - ОМШ, ученици 

који упоредо похађају две школе - 

СМШ) 

• Извештај стручних сарадника о 

сарадњи и раду са ученицима средње 
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школе, којима је потребна подршка у 

учењу на крају тромесечја школске 

2020/2021. године 

• Извештај о хуманитарним акцијама, 

едукацијама и учешћима у 

партнерским пројектима 

• Награда Нинослав Свијић за 2020/21 

шк. годину 

• Обука из области заштите од пожара 

04. 06. 2021. године 

• Усвajaњe зaписникa сa прeтхoднe 

сeдницe Нaстaвничкoг вeћa 

• Вeрификaциja успeхa и влaдaњa учeникa 

нa крajу IV клaсификaциoнoг пeриoдa 

шкoлскe 2020/21. г. зaвршних рaзрeдa 

СMШ 

• Вeрификaциja сaрaдњe сa рoдитeљимa нa 

крajу IV клaсификaциoнoг пeриoдa 

шкoлскe 2020/21. г. 

• Вeрификaциja рeaлизaциje нaстaвнoг 

плaнa и прoгрaмa нa крajу IV 

клaсификaциoнoг пeриoдa шкoлскe 

2020/21. г. 

• Признaвaњe oцeнa учeникa (вaнрeдни 

учeници - СMШ зaвршни рaзрeди, 

учeници кojи упoрeдo пoхaђajу двe 

шкoлe) 

1. Извeштaj стручних сaрaдникa o учeницимa 

мaтурaнтимa o сaрaдњи и пружaњу 

пoдршкe у учeњу, рaду и кaриjeрнoм 

вoђeњу и сaвeтoвaњу нa крajу шкoлскe 

2020/21.г. 

08. 06. 2021. године 

• Вeрификaциja успeхa и влaдaњa учeникa 

нa крajу ИВ клaсификaциoнoг пeриoдa 

шкoлскe 2020/21.г. 

• Вeрификaциja сaрaдњe сa рoдитeљимa нa 

крajу ИВ клaсификaциoнoг пeриoдa 

шкoлскe 2020/21. г. 

• Вeрификaциja рeaлизaциje нaстaвнoг 

плaнa и прoгрaмa нa крajу ИВ 

клaсификaциoнoг пeриoдa шкoлскe 

2020/21. г. 

• Признaвaњe oцeнa учeникa (учeници кojи 

зaвршaвajу шкoлoвaњe путeм пoлaгaњa 

испитa - OMШ зaвршни рaзрeди 
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14. 06. 2021. године 

• Усвajaњe зaписникa сa прeтхoднe 

сeдницe Нaстaвничкoг вeћa 

• Вeрификaциja успeхa нa мaтурскoм 

испиту oдeљeњe 4/1, jунски испитни рoк 

2021. г. 

• Вeрификaциja успeхa нa мaтурскoм 

испиту oдeљeњe 4/2, jунски испитни рoк 

2021. г. 

• Избoр учeникa гeнeрaциje 

• Признaвaњe oцeнa 
 

25. 06. 2021. године 

• Усвajaњe зaписникa сa прeтхoднe 

сeдницe Нaстaвничкoг вeћa 

• Вeрификaциja успeхa и влaдaњa учeникa 

нa крajу IV клaсификaциoнoг пeриoдa 

шкoлскe 2020/21.г. OMШ и СMШ 

• Вeрификaциja сaрaдњe сa рoдитeљимa нa 

крajу IV клaсификaциoнoг пeриoдa 

шкoлскe 2020/21. г 

• Вeрификaциja рeaлизaциje нaстaвнoг 

плaнa и прoгрaмa нa крajу IV 

клaсификaциoнoг пeриoдa шкoлскe 

2020/21. г. 

• Признaвaњe oцeнa учeникa (учeници кojи 

зaвршaвajу шкoлoвaњe путeм пoлaгaњa 

испитa-OMШ, испити зa нивo знaњa 

првoг циклусa OMШ, вaнрeдни учeници 

- СMШ, учeници кojи упoрeдo пoхaђajу 

двe шкoлe - СMШ) 

• Извeштaj o хумaнитaрним aкциjaмa, 

eдукaциjaмa и учeшћимa у пaртнeрским 

прojeктимa пeдaгoшкo - психoлoшкe 

службe    
 

ОДЕЉЕНСКА ВЕЋА 

 

Одсек 

I 
к
в
ар
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л
/ 

в
р
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е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

Р
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л
и

зо
в
ан

о
 

О
В

 

II
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в
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л
/ 

в
р
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е 

р
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л
и

за
ц

и
је

 

Р
еа

л
и

зо
в
ан

о
 

О
В

 

Клавирски 29. 10. 2020. 6 22.12.2020. 6 

Гудачки 29. 10. 2020. 6+4 22.12.2020. 6+4 

Дувачки 29. 10. 2020. 6+4 22.12.2020. 6+4 

Хармоника 29. 10. 2020. 6 22.12.2020. 6 

Поли- 

инсрументални 

29. 10. 2020. 6+4 22.12.2020. 6+4 

Соло певање 29. 10. 2020. 2 22.12.2020. 2 

 Укупно 44 Укупно 44 
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Одсек 
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е 
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еа
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и

зо
в
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о
 

О
В

 

Клавирски 07.11.2019. 6 26.12.2019. 6 

Гудачки 07.11.2019. 6+4 26.12.2019. 6+4 

Дувачки 07.11.2019. 6+4 26.12.2019. 6+4 

Хармоника 07.11.2019. 6 26.12.2019. 6 

Поли-инструментални 07.11.2019. 6+4 26.12.2019. 6+4 

Соло певање 07.11.2019. 2 26.12.2019. 2 

 Укупно 44 Укупно 44 

  

Одсек 

II
I 
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еа
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Клавирски 
07. 04. 2021. 6 08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 

6 

Гудачки 
07. 04. 2021. 6+4 08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 

6+4 

Дувачки 
07. 04. 2021. 6+4 08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 

6+4 

Хармоника 
07. 04. 2021. 6 08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 

6 

Поли- 

инструментални 
07. 04. 2021. 6+4 

08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 

6+4 

Соло певање 
07. 04. 2021. 2 08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 

2 

 Укупно 44 Укупно 44 
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Записници се налазе у Дневницима рада за средњу школу. 

Извештај сачинила  Оливера Амиџић, стручни сарадник 

Разред/ 

Одељење 

I 
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Р
еа
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I/1,2 08.11.2019. 2 27.12.2019. 2 07. 04. 2021. 2 
08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 
2 

II/1,2 08.11.2019. 2 27.12.2019 2 07. 04. 2021. 2 
08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 
2 

III/1,2 08.11.2019. 2 27.12.2019 2 07. 04. 2021. 2 
08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 
2 

IV/1,2 08.11.2019. 2 27.12.2019 2 07. 04. 2021. 2 
08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 
8 
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ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

АКТИВНОСТИ ИСХОД 

Упознавање колегијума са Планом рада за 

2020/21. год. 

Педагошки колегијум упознат са Планом рада 

за 2020/21. год 

Анализа Годишњег плана рада школе за шк. 

2020/21. год. 

Извршена анализа Годишњег плана рада школе 

– усклађен са Школским програмом и Развојним 

планом школе; 

Анализа Извештаја о реализацији Годишњег 

плана рада школе за шк. 2020/21. год. 

Извршена анализа Извештаја о реализацији 

Годишњег плана рада школе за шк. 2020/21. 

Анализа припрема за школску 2020/21. год. – 

реализација акционог плана 

Школа је извршила адекватну припрему за 

школску 2020/21. год. 

Упознавање са планом самовредновања рада 

школе 

Колегијум је упознат са планом самовредновања 

рада школе који је сачинио тим: Кључна област: 

Настава и учење 

Разматрање плана рада за ученике укључених у 

инклузивно образовање 

Разматран и усвојен план рада за ученике 

укључене у инклузивно образовање – вршена је 

квартална анализа 

Упознавање колегијума са новим законским 

регулативама 

Директор школе упознао је чланове колегијума 

са новим законским регулативама  

Извештај о раду директора Чланови колегијума упознати са извештаемј о 

раду директора 

Разматрање стручног усавршавања Координатор Тима за стручно усавршавање у 

школи, М. Ђукић упознала је колегијум са 

реализацијом стручног усавршавања на нивоу 

школе. 

Анализа вођења педагошке документације Извршена је анализа вођења педагошке 

документације. 

Упознавање колегијума са инспекцијским 

прегледом – припремљеност школе 

Директор школе, Р. Ракин Мартиновић,упознала 

колегијум са редовним инспекцијским 

прегледом – припремљеност школе. 

Организација рада Стручних органа школе и 

тимова 

Директор школе, Р. Ракин Мартиновић, 

извршила је анализу рада постојећих Стручних 

органа школе и тимовa. Постојећи тимови су 

усаглашени са законом о основама Система 

образовања и васпитања 

Извештај о раду УП Чланови колегијума упознати са извештајем о 

раду УП – М. Ђукић, психолог 

Извештај Тима за инклузивно образовање и 

васпитање 

Координатор Тима за инклузивно образовање и 

васпитање, Јелица Маринков, поднела је 

извештај колегијуму: састанци тима редовно су 

одржавани, сарадња чланова је била на високом 

нивоу. 

Извештај Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Координатор тима Р. Папик поднео извештај о 

раду Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања. 
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Припрема за Наставничко и Одељењско веће Редовно припремане седнице Наставничког и 

Одељењског већа. 

Анализа рада школе у првом полугодишту Директор школе, Р. Ракин Мартиновић, упознала 

је колегијум са радом школе у првом 

полугодишту. Све активности су реализоване у 

потпуности. Посебно је школа била ангажована 

у оквиру културно јавне делатности – извештај 

је поднела Јасна Марковић Вујановић, помоћник 

директора за културно-јавну делатност школе 

Молбе ученика, родитеља и наставника Разматране су молбе ученика и наставника и 

колегијум је у складу са законом поступао 

Организација прославе Школске славе Свети 

Сава 

27. 1. реализован програм у сарадњи са 

Гимназијом Светозар Марковић, Балетском 

школом и школом за дизајн Богдан Шупут 

Организација пријемних испита у ОМШ и СМШ Формиран тим за реализацију пријемних испита 

у ОМШ и СМШ и извршена подела задужења. 

Анализа пријемних испита у ОМШ и СМШ Извршена је анализа пријемних испита у ОМШ и 

СМШ и сачињен извештај 

Извештај тима за самовредновање рада школе Колегијум је упознат са извештајем тима за 

самовредновање рада школе: у извештају 

самовредновања. 

Извештај Тима за инклузивно образовање Колегијум је упознат са извештајем тима за 

инклузивно образовање – вршена је квартална 

анализа.За координатора именована је Оливера 

Амиџић, педагог 

Извештај тима за обезбеђивање квалитета и 

развој установе и евалуацију наставног процеса 

Извршена је анализа посећених часова у циљу 

вршења самовредновања рада школе 

Анализа Развојног плана за школску 2019-2020  Извршена Анализа Развојног плана за  школску 

2019-2020 годину- директор школе 

Извештај о раду директора Чланови колегијума упознати са извештајем о 

раду директора 

Разматрање извештаја о стручном усавршавању Координатор Тима за стручно усавршавање у 

школи, М. Ђукић, психолог упознала је 

колегијум са немогућношћу реализације 

стручног усавршавања на нивоу школе у 

школској 2020/21. год која је настала због 

пандемије Covid-19 .Колегијум онлајн. 

Анализа вођења педагошке документације Извршена је анализа вођења педагошке 

документације. 

Извештај о раду УП Чланови колегијума упознати са извештајем о 

раду УП – извештај поднела М. Ђукић, 

координатор 

Квартална анализа успеха и владања ученика Извршена је квартална анализа успеха и владања 

ученика.Седнице одржане онлајн и налази се на 

сајту школе за наставнике 
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СТРУЧНА ВЕЋА 

СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА ОМШ 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ 

ВЕЋА 

Весна Јовановић 

Гордана Гаврилов 

Сенка Војнић Хајдук 

Милица Бркић 

Маринела Скутелис  

Марија Јосимовић 

Маријана Антић - замена (прво полугодиште) 

Марина Дубравац- замена (до децембра 2020.) 

РУКОВОДИЛАЦ Ана Ковачић, руководилац одсека 

 

Планирање и програмирање рада 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

Септембар  Донешен план и програм рада стручног већа 

Извршена подела часова, задужења 

образовно-васпитног рада  

 

Стручно веће 

Анализа матурских испита Извршена је анализа реализованих матурских 

испита ученика СМШ као и њихов даљи 

наставак школовања – извештај тима за 

каријерно вођење 

Анализа бројног стања ученика у СМШ по 

разредима /одељењима 

У складу са Стручним упуством МПНТ-а 

извршенa је анализа 

Извештај Тима за заштиту ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Координатор тима Р. Папик поднео извештај о 

раду тима у шк. 2020/21. год. – извештај је 

прослеђен ШУ Нови Сад. 

Припрема за Наставничко веће и Одељењска 

већа у другом полугодишту 

Колегијум је квартално припремао и разматрао 

седнице Наставничког већа и Одељењска већа 

Анализа рада школе у школској 2020/21. год. Извршена је анализа рада школе у школској 

2020/21. год. Све активности су реализоване у 

потпуности до марта 2021.  због настале 

ситуације услед Пандемија Covid-19 . Велики 

број ученика наступао је на 

такмичењима.Школа је као и сваке школске 

године била ангажована у оквиру културно 

јавне делатно сти. Извештај је поднела Јасна 

Марковић Вујановић, помоћник директора за 

културно јавну делатност школе. 

 

Молбе ученика, родитеља и наставника у 

другом полугодишту. 

Разматране су молбе ученика, родитеља и 

наставника и колегијум је поступао у складу са 

законом 

Евалуација рада Педагошког колегијума Педагошки колегијум одржао је 23 састанака на 

којима су вршена разматрања, анализе свих 

сегмената рада школе. Сарадња је била 

перманентна и квалитетна. 

Два састанка одржана су преко skype. 
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Извршена анализа и израђени  наставни 

планови и програми за шк. 2020/21 

Усвојен  план стручног усавршавања 

Састанци стручног већа 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

26. 08. 2020. 

20. 10. 2020. 

16. 03.2021. 

05. 04. 2021. 

11. 05. 2021. 

18. 05. 2021. 

Записници приложени 

 

Стручно веће 

 ДОПУНСКИ И ДОДАТНИ РАД  

ОД ОКТОБРА ДО МАРТА 

82 часа допунске наставе из солфеђа 

43 часа додатне наставе из солфеђа 

20 часова допунске наставе из теорије музике 

Предметни 

професори 

 Сарадња са другим активима, музичком 

заједницом ... 

 

Од септембра до децембра • сарадња са тимом за инкузију;  

• стручним активима хармоникашког, 

гудачког, дувачког, 

полиинструменталног и солопевачког 

одсека као и џез секцијом 

 

 

Стручно веће 

ПРИПРЕМА И СПРОВОЂЕЊЕ ТАКМИЧЕЊА 

 Такмичења су одложена због епидемиолошке 

ситуације 
 

ПРИПРЕМЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КУЛТУРНЕ ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 

Октобар 2020. 

 

Отварање и затварање дечје недеље: градска 

кућа и концерт на Дунаву 

Дечји хор Бајићеви 

славуји 

Професор Ана Ковачић 

Октобар 2020. 

 

Отварање и затварање дечје недеље: Градска 

кућа и концерт на Дунаву 

Дечји хор Бајићеви 

славуји 

Професор Ана Ковачић 

Мај и 5. јун 2021. 
Годишњи концерт дечјег хора 

«СУНЦОКРЕТИ» 

Музичко забавиште и 

припремни разред. 

Проф. Ана Ковачић, 

Марија Јосимовић и 

Милица Косановић  

Мај и 15. јун 2021. 

Годишњи концерт дечјег хора «Бајићеви 

славуји» и хуманитарна акција за азил за 

животиње 

Дечји хор Бајићеви 

славуји и гости 

Професор Ана 

Ковачић 

21. јун 2021. Наступ на Змајевим дечјим играма  

Дечји хор 

«СУНЦОКРЕТИ» 

Проф. Ана Ковачић и 

Марија Јосимовић 

24. јун 2021. 
Концерт поводом отварања новосадског дечјег 

лета у БИГу 

Дечји хор 

«СУНЦОКРЕТИ» 
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Проф. Ана Ковачић и 

Марија Јосимовић 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Новембар и децембар 2020. 
Онлине семинар ОКЦ  

 Музика уз помоћ рачунара 

Индивидуално стручно 

усавршавање чланова 

већа 

Од септембра до  

децембра 

Пружање помоћи у раду наставницима 

почетницима   
Стручно веће 

УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ 

Децембар 2020. 

Акција Музичари великог срца 

Спот подршке удружењима региона и Европе, 

која помажу деци и особама са инвалидитетом  

 

Дечји хор Бајићеви 

славуји 

Професор Ана Ковачић 

УЧЕШЋЕ У ХУМАНИТАРНИМ АКЦИЈАМА 

септембар 2020. 

Учешће у међународној акцији - подршка 

удружењу из Италије „Агеоп“, у организацији 

„Нурдора“: „Жути цртеж за жуту кућу“ 

Ученици музичког 

забавишта и 

припремноиг разреда 

Проф.Ана Ковачић, 

Маријана Антић, 

Милица Косановић 

 

Март и април 2021. 
У организацији „НУРДОРа“ акција „Посади 

семе, буди друг“ 
Цела школа 

АНАЛИЗА  РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ЈУН 2021. Анализа рада стручног већа 

Анализа постигнутих резултата у наставном 

процесу  

Анализа Наставног плана и програма Анализа 

Стручног усавршавања  

Анализа резултата такмичења 

Евалуација програма рада стручних већа. 

 

Стручно веће 

Начин праћења реализације рада Стручног већа теоретских предмета омш је вршен: води се евиденција 

кроз записнике. 

Евиденција о раду садржи: датум састанка, дневни ред, садржај рада, дискусије, закључке и  

мере које се предузимају. Записници се налазе у канцеларији помоћника директора. 

Годишњи план рада делимично je остварен због увођења ванредног стања од марта 2020. Наставне 

активности су реализоване наставвом на даљину, кутурне и јавне делатности су стопиране. Поред 

отежаних околности наставни план и програм је у целости реализован. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕОРИЈСКЕ ПРЕДМЕТЕ СМШ 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ 

ВЕЋА 
Е. Чарнописки, Ј. Ј. Ступавска, С. Пап Мићић, Ј. Митрушић, З. Јелић, Р. 

Илић Мансоури, Н. Арамовић Лончар, В. Летић, С. Мартинкова 

Бенкова, Т. Петијевић, М. Љубић, А. Тасковић-С. Марић-замена, М. 

Војновић, Д. Војновић, Б. Пејовић, Ј. Лукић, А. Санчанин, А. Артуков, 

С. Старчевић, А. Киш, Т. Божић, М. Југовић, Л. Хлапец, Д. Тимотић 
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 Мр Нинета Аврамовић Лончар 

Планирање и програмирање рада 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

Август-Септембар  ✓ Донешен план и програм рада стручног 

већа  

✓ Извршена подела часова, задужења 

образовно-васпитног рада  

✓ Извршена анализа и израђени  наставни 

планови и програми за шк. 2020/21. 

✓ Усвојен  план стручног усавршавања 

 

Стручно веће 

Праћење, унапређивање образовно-васпитног и наставног рада 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

Септембар  - јун 

 

 

27. 08. 2020, 

28. 10. 2020,    

26. 03. 2021. 

✓ Корелација наставних садржаја за 

праћење напредовања ученика и 

уједначавање критеријума оцењивања  

✓ Коришћење савремених 

метода,поступака и средстава рада 

✓ Међусобне посете часовима и размена 

искустава 

✓  Праћење и анализа реализације задатака 

на унапређивању наставног и васпитног 

рада 

✓ Анализа успеха ученика –на 

полугодишту и крају године 

✓ Анализа предлога ѕа учешће на 

такмичењима и смотрама 

✓ Анализа предлога ѕа стручна путовања 

ученика 

 

Стручно веће 

август Анализа новог Наставног плана и програма за 

средње музичке школе 

Педагог, 

руководилац, 

стручно веће 

 ✓ Припреме за организацију културне јавне 

делатности школе 

Стручно веће 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 ✓ Индивидуално стручно усавршавање 

чланова већа  

 

Стручно веће 

. ✓ Интерно стручно усавршавање  

 

Стручно веће 

 ✓ Пружање помоћи у раду наставницима 

почетницима  

 

Стручно веће, 

Руководилац 

 ✓ Учешће у пројектима школе  

 

Стручно веће 

Септембар-јун ✓ Сарадња са другим активима, музичком 

заједницом ...  

 

Стручно веће 
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АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Децембар, јун ,август ✓ Анализа рада стручног већа 

✓ Анализа постигнутих резултата у 

наставном процесу  

✓ Анализа Наставног плана и програма 

Анализа Стручног усавршавања  

✓ Анализа резултата такмичења 

✓  Евалуација програма рада стручних већа. 

 

Стручно веће 

Начин праћења реализације рада Стручног већа за теоријске предмете је вршен кроз евиденцију и  

записнике. Евиденција о раду садржи:датум састанка, дневни ред, садржај рада, дискусије, закључке и  

мере које се предузимају. Записници се налазе у канцеларији помоћника директора. 

 

• Стручно веће – клавир 

У протеклој школској години извештај о раду Стручног већа клавириста морамо започети 

чињеницом да је у условима пандемије вируса Covid – 19, рад на остваривању задатака предвиђеним 

планом и програмом био прилагођен ванредним условима. Поучени искуствима из претходне школске 

године остварили смо боље услове за рад на даљину. Специфичност у раду са ученицима прилагодили 

смо заједничкој одлуци према којој се комбиновани метод наставе показао најбољим решењем.  Упркос 

свим изазовима рада у ванредним условима наш одсек успешно је проналазио начине како би ученици 

што мање осетили одражавање тренутачне ситуације на остваривање редовног испуњења устаљених 

обавеза.  У прилог томе говори чињеница о бројним активностима, при чему нарочито издвајамо 

такмичења. Суочени са онлине методом учествовања на разним такмичењима, наставници су 

обезбеђивали простор, сниматеље, техничку опрему и све детаље, како би видео запис, испунио сва дата 

упутства организатора разних такмичења. За сваку похвалу је ова пожртвованост и ентизтјазам наших 

колега. 

Овоме треба додати да су руководиоци одсека у сарадњи са управом школе обезбедили ученицима 

вежбање у школи по тачно задатим распоредом кад је то год било могуће. 

Сарадња са родитењима остварена уз изузетан напор колега који су све информације прилагодиле 

модерним технолошким системима комункације на даљину. 

У даљем току извештаја представићемо табеларни приказ учешча наших ученика на разним 

такмичењима као и збирну оријентацију свеобухватне реализације.    
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СТРУЧНО ВЕЋЕ КЛАВИР 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ 

ВЕЋА 

М. Апић, Н. Бењански, Т. Бјелановић, О. Борзенко, Т. Брадић-

Пајтић, Т. Вукмановић, Б. Дабић, С. Далагија, М. Комненовић, В. 

Лили, Е. Миавец, Т. Петров, Н. Половина, Д. Попов-Марић, А. 

Рашковић, Л. Савић, С. Свијић, Р. Слобода, Ф. Станковић, С. 

Стевић, Н. Стојачић, Ч. Стојшић, А. Тешић, Т. Узелац, А. Фрлин, В. 

Цекић, М. Ајдиновић, Д. Шуклар-Визеки,  Ј. Дабић, Д. Попов, М. 

Ђокић, Д. Швоња, С.Исаков,  Д.Т. Алама, С. Миљанић, С. 

Мушикић, С. Табш, Ј. Васин, Н. Аранђеловић 

РУКОВОДИОЦИ МИЛЕНА АПИЋ И СРЂАН ДАЛАГИЈА 

Планирање и програмирање рада 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

Септембар  ✓ Донешен план и програм рада стручног 

већа 

✓ Извршена подела часова, задужења 

образовно-васпитног рада  

✓ Извршена анализа и израђени наставни 

планови и програми за шк.2020/21 

✓ Усвојен план стручног усавршавања 

 

Стручно веће 

Праћење, унапређивање образовно васпитног и наставног рада 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

Септембар  - јун 

 

 

Одржана 4 састанка стручног 

већа 

 

 

 

 

✓ Корелација наставних садржаја за 

праћење напредовања ученика и 

уједначавање критеријума 

оцењивања  

✓ Коришћење савремених метода, 

поступака и средстава рада 

✓ Међусобне посете часовима и 

размена искустава 

✓  Праћење и анализа реализације 

задатака на унапређивању 

наставног и васпитног рада 

✓ Анализа успеха ученика –на 

полугодишту 

Стручно веће 
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• Стручно веће гудача 

 

Наше стручно веће има иза себе још једну веома успешну и активну школску годину, коју на првом 

месту обележава успех наших ученика на Републичком такмичењу, које је, када се у обзир узму сви 

параметри, за наше Веће и даље најрелевантнији показатељ постигнућа и најсвеобухватније 

такмичење.  

Комуникација унутар одсека одигравала се, нешто више него претходне године, писменим путем и 

преко друштвене мреже Вибер, из два разлога: 1. није било значајнијих проблема нити 

Извештај о такмичењима 

налази се у Летопису школе, 

на ФБ страници школе, на 

сајту, као и у извештају 

директора школе, у 

табеларном приказу.  

✓ Припрема и спровођење јавних 

часова 

 

 ✓ Припрема и спровођење 

такмичења 

 

 

 ✓ Припреме за организацију 

културне јавне делатности школе 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 ✓ Пружање помоћи у раду 

наставницима почетницима  

 

 

 ✓ Сарадња са другим активима, 

музичком заједницом ...  

 

 

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Децембар, јун, август ✓ Анализа рада стручног већа 

✓ Анализа постигнутих резултата у 

наставном процесу  

✓ Анализа Наставног плана и програма 

Анализа Стручног усавршавања  

✓ Анализа резултата такмичења 

✓  Евалуација програма рада стручних 

већа. 

Стручно веће 

Начин праћења реализације рада Стручног већа клавириста  је вршен: води се евиденција кроз 

записнике. Евиденција о раду садржи:датум састанка, дневни ред ,садржај рада, дискусије, закључке 

и мере које се предузимају. Записници се налазе у канцеларији помоћника директора. 
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организационих задатака које је требало решавати, а комуникација наведеним начинима је брза и 

ефикасна; 2. због актуелне епидемиолошке ситуације, сматрали смо да је овај вид комуникације 

најбезбеднији.  

Одлуком која је донета на нивоу школе а тиче се забране одржавања Јавних часова у установи, нисмо 

организовали ни један Јавни час у школи.  

Активности мимо Школе углавном су се односиле на учешће на такмичењима и рад у жиријима наших 

колега али и на концерте ван наше установе.  У Летопису школе, као и на сајту, налазе се сва 

такмичења и резултати, те ћемо у извештају само хронолошки навести дешавања и основне податке о 

учесницима.  

Концерте својих класа одржале су Моника Зима и Ивана Макевић Мађарић у Културној станици 

Еђшег а колегиница Арабела Зорјан одржала је концерт своје класе у сали Културног центра. 

 

Р е п у б л и ч к о  т а к м и ч е њ е  

Инструмент Наставници Награде Укупно 

Виолина, све I-V 

кат. 

Ивана Макевић Мађарић 

Виталиј Гулијчук 

Арабела Зорјан 

Моника Зима 

Наташа Савић 

Мирјана Хајдуковић 

 

Прва: 7 

Друга: 10 

Трећа: 1 

 

19 

Виолончело Јудит Нидерхолцер 

Јосифоска 

Маријана Крмпотић 

Прва: 8 

Друга:2 

10 

Виола Игор Јосифоски Друга: 2 2 

Контрабас Горан Керлета Друга: 2 2 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ГУДАЧКИ ОДСЕК 

РУКОВОДИЛАЦ Ивана Макевић Мађарић  

Планирање и програмирање рада 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

Септембар ✔ Донешен план и програм рада стручног 

већа 

✔ Извршена подела часова, задужења 

образовно-васпитног рада  

✔ Извршена анализа и израђени  наставни 

планови и програми за шк. 2020/2021. 

✔ Усвојен  план стручног усавршавања 

 

Стручно већe 

Праћење , унапређивање образовно васпитног и наставног рада 

 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 
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Септембар  - јун 

      

      

 

✔ Корелација наставних садржаја за 

праћење напредовања ученика и 

уједначавање критеријума оцењивања  

✔ Коришћење савремених 

метода,поступака и средстава рада 

✔ Међусобне посете часовима и размена 

искустава 

✔  Праћење и анализа реализације задатака 

на унапређивању наставног и васпитног 

рада 

✔ Анализа успеха ученика –на 

полугодишту и крају године 

 

Стручно веће 

У форми реслушавања, 

када су околности 

дозволиле 

 

✔ Припрема и спровођење јавних часова 

 

 

 ✔ Припреме за организацију културне јавне 

делатности школе 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 ✔ Индивидуално стручно усавршавање 

чланова већа  

 

 

 ✔ Интерно стручно усавршавање  

 

 

 ✔ Пружање помоћи у раду наставницима 

почетницима  

 

 

 

          
✔ Учешће у пројектима школе  

 

 

 

 

 

        Октобар - март 

✔ Сарадња са другим активима, музичком 

заједницом ...  

Aктивно учешће у раду гудачке секције 

Војводине и сарадња са АУ Нови Сад 

 

 

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Децембар, јун ,август ✔ Анализа рада стручног већа 

✔ Анализа постигнутих резултата у 

наставном процесу  

✔ Анализа Наставног плана и програма 

Анализа Стручног усавршавања  

✔ Анализа резултата такмичења 

✔  Евалуација програма рада стручних већа. 

 

Стручно веће 
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Начин праћења реализације рада Стручног већа гудача је вршен евиденцијом кроз записнике. 

Евиденција о раду садржи: датум састанка, дневни ред, садржај рада, дискусије, закључке и  

мере које се предузимају. Записници се налазе у канцеларији помоћника директора. 

 

• Стручно веће дувача 

 

Школска 2020/21. обележена је, на првом месту, чињеницом да настава није била извођена у 

потпуности у непосредном облику.  

Динамика активности које одсек иначе спроводи тиме је била у великој мери промењена – 

одсуство јавних часова, као и знатно мањи број јавних наступа и такмичења, оно су по чему 

ћемо памтити претходну школску годину.  

Наставници одсека употребили су максимум својих капацитета да би очували мотивацију 

ученика у дневном раду, а користили су и многа такмичења ноја су организована по онлајн 

принципу, како би амбициознијим ученицима обезбедили афирмацију упркос околностима.  

Ово је захтевало додатно ангажовање наставника, као и родитеља који су заједнички морали да 

се потруде да снимци деце буду и на адекватном техничком нивоу.  

Као и до сада, исцрпан извештај о наградама и постигнућима налази се на сајту школе, на ФБ 

страници, као и у Летопису.  

Што се кадровске структуре тиче, нисмо имали значајнијих промена. Путем редовног конкурса 

на место корепетитора на неодређено време, ангажована је Дуња Црњански. 

Инструмент труба заступљен је са два наставника, будући да е колега који се јавио на конкурс 

расписан за ово место, одустао од ангажмана. Иако је решење привремено, сматрамо да су 

наставници трубе обавили свој задатак, као што верујемо и да ће доћи време када ћемо трајније 

решити ово кадровско питање.  

Као и остатак колектива, ишчекујемо прелазак у нову школску зграду и отварање потпуно     

нових и великих могућности за наш одсек. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДУВАЧИ 

ЧЛАНОВИ 

СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Башић Ксенија, Бодор Жељко, Богдановић Олга, Дропо Рамаји Сандра, Грлић 

Гргуров Мирјана, Хорват Александра, Кмицикевић Зоран, Косо Габриела,  

Мијатовић Кором Ксенија, Нежић Владимир, Павловић Никола, Пете Ђуро, 

Сегеди Љиљана, Скендеровић Лордан, Станечић Стефан, Станић Милана. 

Клавирски сарадници: 

Марија Ђокић, Споменка Исаков, Душко Швоња, Јелена Васин Кекић, 

Снежана Табш, Дуња Црњански 

РУКОВОДИЛАЦ Јасна Марковић Вујановић 
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Планирање и програмирање рада 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

Септембар  ✓ Донешен план и програм рада стручног већа 

✓ Извршена подела часова, задужења образовно-

васпитног рада  

✓ Извршена анализа и израђени  наставни планови и 

програми за шк. 2020/21. 

✓ Усвојен  план стручног усавршавања 

Стручно веће 

Праћење, унапређивање образовно васпитног и наставног рада 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

Септембар  - 

децембар 

 

Састанци СВ: 

 

 

 

✓ Корелација наставних садржаја за праћење 

напредовања ученика и уједначавање критеријума 

оцењивања  

✓ Коришћење савремених метода, поступака и 

средстава рада 

✓ Међусобне посете часовима и размена искустава 

✓ Праћење и анализа реализације задатака на 

унапређивању наставног и васпитног рада 

✓ Анализа успеха ученика –на полугодишту 

Стручно веће 

Нису извођени због 

епидемиолошке 

ситуације 

✓ Припрема и спровођење јавних часова   

Извештај о 

такмичењима 

налази се у 

Летопису школе, на 

ФБ страници школе, 

на сајту, као и у 

извештају 

директора школе, у 

табеларном 

приказу.  

✓ Припрема и спровођење такмичења  

 ✓ Припреме за организацију културне јавне 

делатности школе 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 ✓ Индивидуално стручно усавршавање чланова већа   
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• Стручно веће хармонике 

На почетку школске године је извршена подела ученика по класама и распоред рада по учионицама. 

Чланови стручног већа су, уместо класичних састанака већа, у току школске године комуницирали 

електронским путем, тј. путем апликације Вибер. Сва питања везана за рад стручног већа су решавана 

ефикасно и на време овим путем. 

Ученици нашег одсека су у току школске године учествовали на следећим такмичењима у земљи и 

иностранству на којима су освојили награде: 

- Републичко такмичење музичких и балетских школа Србије 2021 

- АКОРДЕОН АРТ плус 2021 (Источно Сарајево, БиХ) 

Детаљна евиденција о освојеним наградама и признањима се води у библиотеци школе и била је 

доступна на огласним таблама, као и на интернет презентацији школе. 

Поједини чланови стручног већа су учествовали на акредитованом програму стручног усавршавања 

„Музика уз помоћ рачунара“ у организацији Образовно креативног центра. 

Чланови нашег стручног већа су узимали учешће и у другим активностима које нису непосредно 

везане за рад школе: 

 ✓ Интерно стручно усавршавање  

 ✓ Пружање помоћи у раду наставницима 

почетницима  - Није било приправника 

 

 ✓ Учешће у пројектима школе   

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Децембар ✓ Анализа рада стручног већа 

✓ Анализа постигнутих резултата у наставном 

процесу  

✓ Анализа Наставног плана и програма Анализа 

Стручног усавршавања  

✓ Анализа резултата такмичења 

✓ Евалуација програма рада стручних већа. 

✓ Додела награде Нинослав Свијић 

Стручно веће 

Начин праћења реализације рада Стручног већа дувача вршен je евиденцијом кроз записнике. 

Евиденција о раду садржи: датум састанка, дневни ред, садржај рада, дискусије, закључке и мере које 

се предузимају. Записници се налазе у канцеларији помоћника директора. 
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- руководилац стручног већа Драган Мирковић је учествовао у снимању и промоцији аудио 

материјала у оквиру пројекта обележавања двадесет година постојања Дуа UNICO (флаута-

хармоника) у ком наступа заједно са својом супругом. Пројекат су подржали Покрајински 

секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама Аутономне 

Покрајине Војводине и Градска управа за културу Града Новог Сада 

- Марко Асурџић је учествовао у организацији и реализацији 6. интернационалног фестивала 

хармонике и камерне музике ЕУФОНИЈА 

- Јелена Мартиновић и Марко Асурџић су као чланови пратећег музичког ансамбла учествовали 

у припреми и реализацији представе „Три мускетара“ која је играна у Позоришту младих у 

Новом Саду.  

Ове школске године је на нашем одсеку матурирало укупно троје ученика средње школе.  

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ ШКОЛА СРБИЈЕ 2021. 

Инструмент Наставници Награде Укупно 

хармоника Драган Мирковић Прва: 1 1 

 

Лауреати Прве Друге Треће 

 1   

Укупно: 1 

 

ОСТАЛА ТАКМИЧЕЊА 

Датум одржавања Такмичење Наставник 
Број 

ученика 

Мај 2021. 
АКОРДЕОН АРТ плус 

2021 

Јелена Мартиновић 1 

 

 

ЗБИРНА ТАБЕЛА ТАКМИЧЕЊА 

Број такмичења 2 

Број награда 2 I - 1 

УЧЕШЋЕ У РАДУ ЖИРИЈА 

Такмичење Професор у жирију 

Републичко такмичење музичких и балетских 

школа Србије 2021 
Горан Пенић 
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II - 1 

III  

Лауреати   

Професори на такмичењима 2 

Присутни у жиријима на једном такмичењу 

 

На крају, желим да честитам свим ученицима и наставницима нашег стручног већа на освојеним 

наградама и признањима и њиховом свеукупном труду и ангажовању у току ове школске године. 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ХАРМОНИКЕ 

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ 

ВЕЋА 

У школској 2020/2021. години стручно веће хармонике је имало 14 

чланова: Асурџић Марко, Мартиновић Јелена, Мирков Ивана, Мирковић 

Драган, Неатница Татјана, Обрић Милка, Павићевић Сања, Папик Роберт, 

Парошки Игор, Пенић Горан, Пенић Сања, Прњаворац Гордана, 

Токановић Ана и Ћирковић Вања.  

РУКОВОДИЛАЦ Драган Мирковић 

Планирање и програмирање рада 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

Септембар  

✓ Донешен план и програм рада 

стручног већа 

✓ Извршена подела часова, задужења 

образовно-васпитног рада  

✓ Извршена анализа и израђени  

наставни планови и програми за 

шк. 2020/21. 

✓ Усвојен  план стручног 

усавршавања 

 

Стручно веће 

Праћење, унапређивање образовно васпитног и наставног рада 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

Септембар  - 

децембар 

 

 

✓ Корелација наставних садржаја за 

праћење напредовања ученика и 

уједначавање критеријума 

оцењивања  

Руководилац 

Стручно веће 
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✓ Коришћење савремених 

метода,поступака и средстава рада 

✓ Међусобне посете часовима и 

размена искустава 

✓  Праћење и анализа реализације 

задатака на унапређивању 

наставног и васпитног рада 

✓ Анализа успеха ученика –на 

полугодишту 

 ✓ Припрема и спровођење јавних 

часова 

Руководилац 

Стручно веће 

 Припрема и спровођење такмичења: 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

 

✓ Индивидуално стручно усавршавање 

чланова већа  

Чланови стручног већа 

 
✓ Интерно стручно усавршавање  

 

 ✓ Пружање помоћи у раду наставницима 

почетницима - није било приправника  

 

 

 
✓ Учешће у пројектима школе  

 

 
Сарадња са другим активима, 

музичком заједницом...  

Руководилац 

Стручно веће 

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Јуни 2021. 

✓ Анализа рада стручног већа 

✓ Анализа постигнутих резултата у 

наставном процесу  

✓ Анализа Наставног плана и програма 

Анализа Стручног усавршавања  

✓ Анализа резултата такмичења 

✓  Евалуација програма рада стручних 

већа. 

Стручно веће 
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Начин праћења реализације рада стручног већа хармонике  је вршен евиденцијом кроз записнике. 

Евиденција о раду садржи: датум састанка, дневни ред, садржај рада, дискусије, закључке и мере које 

се предузимају. Записници се налазе у канцеларији помоћника директора. 

 

• Стручно веће соло певача 

 

 На одсеку соло-певања је у току школске 2020/21.године успешно реализована настава, испуњен 

план и програм, уредно вођена документација, остварена сарадња са родитељима и колегама. Већи 

број ученика завршио је разред са позитивним успехом. Јавних часова је у току године било 3 у оквиру 

којих је успешно наступио већи број ђака. У оквиру одсека одржано је 7 састанка Стручног већа и 4 

састанка Актива. Теме састанка биле су везане за текуће догађаје и организацију наставе, а теме актива 

стручно усмерене ка побољшању уметничког квалитета самог рада. Сваки професор одржао је и три 

родитељска састанка. 

 С обзиром на околности везане за пандемију, па сам тим и немогућност такмичења „уживо“ наши 

ученици су се одлучили већим делом за онлајн такмичења на којима су показали одличне резултате. 

Наши професори и ученици су активно учествовали и на бројним концертима и манифестацијама. 

14.10.2020. Фестивал „Дани Милка Келемена“ у  Слатини, Храватска, учествовала Сенка Недељковић 

са оперским ансамблом „Opera Panonica“ из Осијека са улогом Ciesca, опера Gianni Shicchi, G. Puccini. 

16.10. 2020.  Међународно такмичење „Лав Мирски“, Осијек, Хрватска:  Ива Чичовачки 1.награда, 

Нађа Кукић  2. Награда, Сташа Стајић  2.награда.Проф.Сенка Недељковић, учешће у раду жирија. 

18.10. 2020. Републичко такмичење Удружења музичких и балетских педагога Србије: Ива Чичовачки 

3. награда, Ивана Перић  2. награда 

20. 10. 2020 Сенка Недељковић гост са три песме уз велики  радијски тамбурашки оркестар. Снимање 

емисије „Песмо срце ми огреј“,  РТВ. 

29. 10. 2020. Концерт стипендиста фонда „ Меланија Бугариновић“ , учествовали: Сташа Стајић и 

Бранислав Глоговац  у Галерији Матице Српске. 

05. 11. 2020. Аудиција Фонда „ Меланија Бугариновић“ Добитници стипендије за шк.год. 2020/2021: 

Сташа Стајић и Бранислав Глоговац . 

25. 11. 2020. „Прометеј“ Сенка Недељковић, Александра Ракић, клавир , наступ на отварању изложбе 

поводом 100 год. од рођења вајара Јована Солдатовоћа. 

08. 12. 2020. Уживо снимање радио емисије Бон-Тон, са великим тамбурашким оркестром, солисти 

Сенка Недељковић, сопран, гост на снимању ученик Бранислав Глоговац.  

06. 03. 2021. Такмичење „Јован Бандур“  Панчево, Ива Чичовачки 2. награда. 

17. 04. 2021. Културна станица Свилара, Концерт класе проф.Сенке Недељковић, кл. сарадња Соња 

Мушикић и снимање за он лине такмичење „Лав Мирски“ у  Осијеку.  

07. 05. 2021. Међународно такмичење „Лав Мирски“, Осијек : Ива Чичовачки 2.награда, Нађа Кукић  

3.награда, Ивана Перић 3. награда. Бошко Стојадиновић  2. награда 

04. 06. 2021. Реформаторска црква, Концерт  класе Сенке Недељковић, кл. сарадња Соња Мушикић. 

09,06. 2021. Концерт матураната свечана сала музичке школе „Исидор Бајић“,шест матураната 

успешно одржали солистичке концерте. 

Најбоље резултате показали су ученици из класе проф.Марте Балаж: 

Тамаш Киш 3.ср 

18. Смотра музичких талената Србије- ЛАУРЕАТ октобар 2020 

25. Републичко такмичење камерних музика, дувача, клавира и соло певача УМБПС - ЛАУРЕАТ 

октобар 2020 
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7. Међународно такмичење "Фестивал Словенске музике" - ПРВА награда 12.мај 2021 

26. Међународно такмичење "Петар Коњовић" - ДРУГА награда 30. маја 2021 

Стипендиста Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугаруновић и ћерке 

Мирјане Калиновић- Калин“, Академија Уметности, Нови Сад-05.11.2020. 

19. Војвођанска мађарска научна конференција студената, Нови Сад- 27.11.2020. 

Божићни концерт, Културни центар "Младост", Футог- 7.01.2021. 

Дан града Новог Сада, Народно позориште, Нови Сад- 31.01.2021. 

Концерт, Студентски дом "Европа", Нови Сад- 13.04.2021. 

Дан школе Музичке школе "Исидор Бајић", Нови Сад- 19.05.2021. 

Концерт, Црква "Имена Маријиног", Нови Сад- 25.05.2021. 

Свечана додела признања "Капетан Миша Анастасијевић", Галерија Матице српске, Нови Сад- 

28.05.2021. 

Концертне награде, Галерија Руског дома, Београд- 02.06.2021. 

Јована Ковачевић 3.ср 

18. Смотра музичких талената Србије- ПРВА награда октобар 2020 

25. Републичко такмичење камерних музика, дувача, клавира и соло певача УМБПС - ПРВА награда 

октобар 2020 

7. Међународно такмичење "Фестивал Словенске музике" - ПРВА награда 12.маја 2021 

26. Међународно такмичење "Петар Коњовић" - ПРВА награда 30. маја 2021 

Стипендиста Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке 

Мирјане Калиновић- Калин“, Академија Уметности, Нови Сад-05.11.2020. 

Божићни концерт, Културни центар "Младост", Футог- 7.01.2021. 

Дан школе Музичке школе "Исидор Бајић", Нови Сад- 19.05.2021. 

Концерт, Студентски дом "Европа", Нови Сад- 13.04.2021 

Свечана додела признања "Капетан Миша Анастасијевић", Галерија Матице српске, Нови Сад- 

28.05.2021. 

Концертне награде, Галерија Руског дома, Београд- 02.06.2021. 

Огњенка Лазић 2.sr 

25. Републичко такмичење камерне музике, дувача, клавира и соло певача УМБПС ПРВА награда 

октобар 2020 

Жељана Даниловић 4.sr 

18. Смотра музичких талената Србије- ЛАУРЕАТ октобар 2020 

25. Републичко такмичење камерних музика, дувача, клавира и соло певача УМБПС - ЛАУРЕАТ 

октобар 2020 

На конкурс за стипендију „Меланија Бугариновић“успршно је наступио већи број ученика средње 

школе.Датум одржавања је био 05.новембар 2020. на Академији уметности у Новом Саду / 

Петроварадин /. 

У току фебруара месеца, 2021. године, два ученика ОМШ, Лука Станковић и Стефан Сабо, добили су 

могућност да наступе у музичко - плесном спектаклу „Ја сам Милева Марић - Ајнштајн“. Премијерно 

извођење овог дела било је 13. и 14. фебруара 2021. год. на сцени СНП -а, поновљено представљање 

биле су 23. 05. 2021. Ученици су добили одличне критике. 

 У СНП - у је 01.04. 2021. организована аудиција за Хор младих. Аудицији је приступио већи број 

ученика наше средње школе.Аудицију су успешно положили и укључили у редовне пробе и премијере 

хора Опере СНП а Алексеј Дарабуц, Сташа Стајић, Бранислав Глоговац, Николић Милица и Ивана 

Говорчин. 
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10-13. 06. 2021. Међународно такмичење“Лаза Јовановић“Београд, проф.Сенка Недељковић члан 

жирија,ученици су освојили следеће награде: Милица Злоколица 3. награда, Душица Игнатијевић 1. 

награда. Ива Чичовачки 2. награда,Ивана Перић и Нађа Кукић 3. награда. 

28. 06. 2021. Концерт испред Скупштине града Београда,наступиле ученице Нађа Перић,Ива 

Чичовачки, Ивана Перић и Душица Игнатијевић. 

04. 07. 2021.Концерт стипендиста“Меланија Бугариновић“Градска кућа Нови Сад,наступиће 

стипендисти Бранислав Глоговац, Стајић Сташа, Јована Ковачевић,Тамаш Киш. 

          Надамо се да ће у наредној школској години и години града Новог Сада, номинованог за град 

европске културе, бити много више могућности и музичких збивања, на којима ће ученици са нашег 

одсека чешће наступати, што је велико подстицај и стимуланс младим људима у бављену музиком и 

певањем. 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ СОЛО-ПЕВАЊЕ 

ЧЛАНОВИ 

СТРУЧНОГ ВЕЋА 

Ивана Јовановић, Сенка Недељковић, Марта Балаж, Милана Вуксан, Анђела 

Чивовић-Сарамандић, Соња Мушикић 

РУКОВОДИЛАЦ ИВАНА ЈОВАНОВИЋ 

Планирање и програмирање рада 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

Септембар  ✓ Донешен план и програм рада стручног већа 

✓ Извршена подела часова, задужења образовно-

васпитног рада  

✓ Извршена анализа и израђени  наставни планови и 

програми за шк. 2020/21. 

✓ Усвојен  план стручног усавршавања 

Стручно веће 

Праћење, унапређивање образовно васпитног и наставног рада 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

Септембар  - 

децембар 

 

 

✓ Корелација наставних садржаја за праћење 

напредовања ученика и уједначавање критеријума 

оцењивања  

✓ Коришћење савремених метода,поступака и 

средстава рада 

✓ Међусобне посете часовима и размена искустава 

✓ Праћење и анализа реализације задатака на 

унапређивању наставног и васпитног рада 

✓ Анализа успеха ученика –на полугодишту 

Стручно веће 

 ✓ Припрема и спровођење јавних часова  

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 



Извештај о реализацији годишњег плана школе за 2020/21. годину 

 
 

59 
 
 

 ✓ Интерно стручно усавршавање  

 ✓ Пружање помоћи у раду наставницима 

почетницима  - Није било приправника 

 

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Децембар ✓ Анализа рада стручног већа 

✓ Анализа постигнутих резултата у наставном 

процесу  

✓ Анализа Наставног плана и програма Анализа 

Стручног усавршавања  

✓ Анализа резултата такмичења 

✓ Евалуација програма рада стручних већа. 

Стручно веће 

Начин праћења реализације рада Стручног већа соло – певања је вршен евиденцијом кроз записнике. 

Евиденција о раду садржи: датум састанка, дневни ред, садржај рада, дискусије, закључке и мере које 

се предузимају. Записници се налазе у канцеларији помоћника директора. 

 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПОЛИИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК 

РУКОВОДИЛАЦ Александар Спасојевић 

Планирање и програмирање рада 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

 ✓ Донешен план и програм рада стручног 

већа 

✓ Извршена подела часова, задужења 

образовно-васпитног рада  

✓ Извршена анализа и израђени  наставни 

планови и програми за шк.2014/15. 

✓ Усвојен  план стручног усавршавања 

 

Стручно веће 

Праћење , унапређивање образовно васпитног и наставног рада 

 

Време реализације Садржај рада Носилац реализације 

Септембар  - јун 

 

 

 

✓ Корелација наставних садржаја за 

праћење напредовања ученика и 

уједначавање критеријума оцењивања  

✓ Коришћење савремених 

метода,поступака и средстава рада 

✓ Међусобне посете часовима и размена 

искустава 

✓  Праћење и анализа реализације задатака 

на унапређивању наставног и васпитног 

рада 

Стручно веће 
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✓ Анализа успеха ученика –на 

полугодишту и крају године 

 

 ✓ Припрема и спровођење јавних часова 

 

Стручно веће 

 ✓ Припрема и спровођење такмичења - 

Навести такмичења на којима сте 

учествовали  а не резултате 

 

 

 ✓ Припреме за организацију културне јавне 

делатности школе 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 ✓ Индивидуално стручно усавршавање 

чланова већа  

Навести акредитоване семинаре које су 

чланови похађали 

 

 ✓ Интерно стручно усавршавање  

✓ Навести предавања која  су реализована на 

већу (ако их је било) 

 

 ✓ Пружање помоћи у раду наставницима 

почетницима  

 

 

 ✓ Учешће у пројектима школе  

Навести пројекте у којима је веће учествовало 

 

Септембар-јун ✓ Сарадња са другим активима, музичком 

заједницом ...  

 

 

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Децембар, јун, август ✓ Анализа рада стручног већа 

✓ Анализа постигнутих резултата у 

наставном процесу  

✓ Анализа Наставног плана и програма 

Анализа Стручног усавршавања  

✓ Анализа резултата такмичења 

✓  Евалуација програма рада стручних већа. 

 

Стручно веће 

Начин праћења реализације рада  Полиинструменталног стручног већа  вршен је евиденцијом кроз 

записнике. Евиденција о раду садржи:датум састанка, дневни ред, садржај рада, дискусије, закључке и  

мере које се предузимају. Записници се налазе у канцеларији помоћника директора. 

 
Извештај рада Стручних већа сачинили руководиоци Стручних већа 
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СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ  

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

ПЛАНИРАНО 
НОСИЛАЦ И ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИСХОД 

Упознавање актива са обавезама 

и дужностима стручног актива 

Септембар, координатор Упознат актив са обавезама и дужностима 

стручног актива у шк. 2020/21. години. 

Анализа израде Годишњег плана 

рада школе  

Педагошки колегијум, 

НВ 

Годишњи план рада школе је сачињен на 

основу Школског програма школе; 

наставни планови и програми наставника 

су усклађени са изменама и Календаром 

рада издатим од Покрајинског 

секретеријата за образовање. 

Педагошки колегијум је разматрао 

Годишњи план рада школе 

Припреме за израду Годишњег 

плана рада 

Координатор јун, август Извршена анализа Годишњег плана за 

претходну школску годину 

Израда Школског програма за  

наредни период  

Стручна већа, НВ, Педа- 

гошки колегијум, СО; 

фебруар. 

Израђен Школски програм за наредни 

период. 

Евалуација рада стручног актива Координатор Стручни актив је остварио добру сарадњу 

и учествовао у свим битним 

активностима живота и рада школе. 

Одржано 3 састанка. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА 

РАЗВОЈНИ  ПЛАН ШКОЛЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

Формирање актива и усвајање плана рада актива Стручни актив је формиран и план рада је донешен. 

Упознавање Наставничког већа са оперативним 

планом  

На седници Наставничког већа чланови су упознати са 

планом.  

Израда Развојног плана школе за наредни период  Израђен и донет Развојни план за НАРЕДНИ  период  

Праћење реализације развојног плана школе Изабрани су приоритети у развојном плану који се 

реализују. Одржанa 2  састанакa. 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

ЗАДАТАК РЕАЛИЗАЦИЈА 

Сачињавање оперативног плана рада тима за стручно 

усавршавање. 

Оперативни план рада је сачињен. 

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 

Евидентирање ученика 

СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА 

Евидентирање ученика 

У школској 

2020/2021.години 

настава се 

одржавала према 

комбинованом 

моделу  

 

Врста ИОП-а Број ученика Врста ИОП-а Број ученика 

ИОП 1 2 ИОП 1 2 

ИОП 2 / ИОП 2 2 

ИОП 3 2 ИОП 3 1 

Транзиција / Транзиција 

1 ученик, 

припрема, израда 

плана за наредну 

школску годину 

Подршка 

ученицима 

2 Подршка 

ученицима 

17 У сарадњи са 

одељењским 

старешинама и 

предметним 

наставницима 

педагошко – 

психолошка 

служба је пружала 

подршку 

наставницима и 

родитељима. 

На основу планираног рада Тима за инклузивно образовање ученика реализоване су активности. 

Формиран је тим за подршку ученицима на основу препорука Министарства просвете/предметни 

наставници, стручни сарадници, родитељи и директор школе. 

Вршено је праћене ученика кроз евалуацију ИОП-а на тромесечном нивоу, као и сарадња са педагошко 

– психолошком службом у виду праћења реализације саме наставе, примене разноврсних, прилагођених 

метода у раду од стране наставника, праћена је социјализација ученика у групу вршњака. 

Одређен број ученика  снимао је своје наступе, учествовали су на он лајн такмичењима. 

Сарадња са родитељима је веома квалитетна и на нивоу обостране подршке  с циљем напретка ученика. 

Остварена је је добра комуникација унутар тима и одржано је 10 састанака/4 Тима за ИОП и 4 Тима за 

транзицију. 

*Већина састанака одржано је преко Вибер групе и рад је практикован преко Гугл диска. 
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Имплементација плана рада тима за стручно усаврша- 

вање у Годишњи план рада школе. 

План рада тима је имплементиран у Годишњи 

план рада школе 

Сачињавање плана стручног усавршавања на нивоу 

школе. 

Сачињен је план стручног усавршавања на нивоу 

школе за 2020/2120. (акредитовани семинари и 

стручни скуп) и Реализовани семинари. 

Израда плана стручног усавршавања у установи за 

2020/2120. 

Сачињен је план стручног усавршавања у 

установи за 2020/2120. 

Упознавање Наставничког већа са оперативним пла- 

ном тима за стручно усавршавање 

Тим за стручно усавршавање на седници Настав- 

ничког већа упознао чланове већа. 

Примена документа о вредновању сталног стручног 

усавршавања у осн. и средњој школи за 2018/2019. 

Документ се примењује перманентно по реали- 

зованој активности. Свако стручно веће води 

евиденцију. 

Примена евиденције за стручно усавршавање на ни- 

воу школе 

Координатор тима за стручно усавршавање и чла- 

нови тима бележи евиденцију стручног усавр- 

шавања на нивоу већа и школе. 

Примена евиденције за лично стручно усавршавање. Сваки наставник води личну евиденцију стручног 

усавршавања. 

Сарадња са стручним тимом за инклузивно 

образовање. 

Перманентна сарадња тима за инклузивно образо- 

вање и тима за стручно усавршавање. 

Сарадња са Заједницом музичких и балетски школа 

Србије. 

Остварена је стална сарадња са Заједницом музич- 

ких и балетски школа Србије. 

Евалуација рада тима за стручно усавршавање. Извршена евалуација тима. Тим је одржао 2 

састанака 

 

 
Извештај сачинила М. Ђукић, координатор тима 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 

Задатак тима је праћење свих облика образовно-васпитног рада у циљу побољшавања и 

унапређивања целокупног образовно-васпитног рада у школи. У том смислу је сачињен план рада Тима 

за школску 2020/2021. годину који је обухватио посете разредној, групној и индивидуалној настави. 

  

 

 

П
о

д
р

у
ч

ја
 р

ад
а 

 

Aдаптација ученика првог разреда 

ОМШ и СМШ 

Извршена је потпуна адаптација ученика првог разреда ОМШ и 

СМШ. 

Примена мотивације и начини 

мотиви- сања ученика; 

Запажена примена мотивације. Више примењивати похвалу као 

начин мотивације. 

Вештина препознавања и 

способност подстицања 

индивидуалности код ученика 

Вештина препознавања индивидуалности је код великог броја 

наставника врло заступљена. 
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Сагледавање начина вредновања 

постигнућа ученика и примена 

подстицајног оцењивања. 

Резултати сагледавања начина вредновања постигнућа се могу 

видети у протоколима осмишљеним са тим циљем. Генерално 

се примећује недовољна примена подстицајног оцењивања. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И  ЗАНЕМАРИВАЊА 

Место  НОВИ САД 

Установа  МУЗИЧКА ШКОЛА “ИСИДОР БАЈИЋ“  

Превентивне 

активности 

У шк. 2020/21. год. школа је донела и усвојила :  

Програм заштите од дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања 

Сачињен: 

План унутрашње и спољашње заштитне мреже; 

Акциони план за заштиту ученика од дискриминације, насиља,злостављања и 

занемаривања у шк. 2020/21. год.; 

Формиран је тим и одређена задужења чланова; 

Са програмом заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

упознато Наставничко веће, Школски одбор, Савет родитеља и Ученички парламент. 

У школи се поштује Кућни ред, организовано је дежурство: наставника, ученика, 

помоћно-техничке службе, портира и радника из обезбеђења;  

На видним местима школе – истакнут је Правилник о понашању ученика (улаз у 

школску зграду, ходници); 

На видним местима је истакнута листа са именима чланова Тима – зборница, хол, - у 

складу са простором;   

Превентивне 

активности 

Школска зграда  располаже видео-надзором.                                 

У школској 2020/21. години није евидентиран ниједан случај дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања 

Реализоване теме на ЧОС- у из области ненасилне комуникације, умећа комуникације; 

Информисано Наставничко веће, одељењске старешине, родитељи и УП о упуству о 

поступању у случају сумње о присуству и  коришћењу дрога у образовно васпитним 

установама (МПНТР-а) 

 Извештај достављен директору школе на крају првог и другог полугодишта; одржана су 

три састанка тима. 

 

Извештај сачинио Р. Папик, координатор тима 

 

Извештај 

Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

за школску 2020/2021. годину 

Од школске 2020/2021. у школском плану и програму Музичке школе „Исидор Бајић“ формиран је 

нови тим - Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва.  

У Извештају о самовредновању уочене су слабости у области међупредметне компетенције у школи, 

па је самим тим развој овог Тима и подстицање развоја и рада на међупредметним компетененцијама 

била корак ка напретку. 
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Компетенција није ограничена категорија. Она се увек може дограђивати радом на себи, 

доквалификацијама, даљим школовањем или самосталним учењем. Једна особа увек може радити на 

својој компетентности и увек је усавршавати.  

Европска унија усвојила Европски оквир кључних компетенција за целоживотно учење (European 

Reference Framework of Key Competences for Lifelong Learning) 2006. године, па је тада започео и рад 

на идентификовању широко дефинисаних кључних компетенција и реформисање школских програма 

у складу с њима. 

Основна промена коју доноси оријентација ка општим и међупредметним компетенцијама у 

образовном систему, огледа се у динамичнијем и ангажованијем комбиновању знања, вештина и 

ставова, што се постиже сарадњом и координацијом активности више наставника, односно 

предмета и иновирањем начина рада на часу. Сваки час је прилика да се ради и на међупредметним 

компетенцијама, а амбијент који их подржава подразумева: 

- стављање ученика у ситуације које траже истовремену употребу предметних и 

међупредметних компетенција. То се дешава увек када од ученика очекујемо да неко знање 

примени у ситуацијама које нису реплике или једноставне модификације ситуације у којој је 

знање усвојено, већ нове, различите ситуације;  

- активности истраживања и стварања нових продуката  

- стварање баланса између индивидуалних и групних активности, тако да се развије лична 

одговорност према обавезама и користе потенцијали групе 

- активно и конструктивно учествовање у животу локалне заједнице; иницирање 

хуманитарних активности и активности које доприносе подизању квалитета живота и 

солидарности у локалној заједници. 

Међупредметн
е компетенције

Компетенција
за

целоживотно
учење

Комуникациј
а

Рад с подацима
и 

информацијама

Дигитална
компетенциј

а

Решавање
проблема

Сарадња

Одговорно
учешће у 

демократском
друштву

Одговоран
однос према

здрављу

Одговоран
однос
према

околини

Естетичка
компетенција

Предузимљивост
и предузетничка 

компетенција
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Имајући на уму ове околности и критеријуме, као и карактеристике образовног система у Србији и 

контекста у којем он функционише у овом тренутку, издвојене су следеће опште и међупредметне 

компетенције као најрелевантније за адекватну припрему ученика за активну партиципацију у 

друштву и целоживотно учење:  

 

- 1. Компетенција за целоживотно учење  

- 2. Комуникација  

- 3. Рад с подацима и информацијама  

- 4. Дигитална компетенција  

- 5. Решавање проблема  

- 6. Сарадња  

- 7. Одговорно учешће у демократском друштву  

- 8. Одговоран однос према здрављу  

- 9. Одговоран однос према околини  

- 10. Естетичка компетенција  

- 11. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву. 

 

Чланови Тима за развој међупредметне компетенције и предузетништва Музичке школе 

„Исидор Бајић“ су: 

Татјана Чапко, координатор  

Ивана Макевић Мађарић  

Татјана Божић 

Милена Апић   

Ана Ковачић   

Рашко Радовић   

Јасна Марковић – Вујановић  

Ивана Јовановић  

Ивана Јанковић   

Мирјана Ђукић   

Зорица Јелић   

Аленка Санчанин  

Никола Стојановић  

Александра Тасковић  

Драгана Гргуров  

Јованка Мазалица, савет родитеља  

Софија Вучковић, ученик II2 

 

Састанци су обављани путем Вибер групе и Гугл драјва. Чланови Тима су упознати са 

проблематиком Тима и међупредметном компетенцијом путем ПП презентације на Гугл 

драјву. Интересовање чланова је било на високом нивоу. 

 

У раду групе је учествовала и педагошкиња Оливера Амиџић, као почасни члан. 

За време трајања школске 2020/2021. године када су у питању међупредметне компетенције 

МШ „Исидор Бајић“, можемо издвојити: 
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Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

Музичка школа „Исидор Бајић“, 2020/21. година 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УЧЕСНИЦИ 

(коме је 

намењено) 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ЦИЉ 

Компетенција за 

целоживотно 

учење 

Стручна усавршавања 

ЦВ 

Рад на рачунару 

 

Ученици, 

наставници, 

родитељи 

Стручни 

сарадници 

(нототекар, ПП 

служба), 

наставници, 

родитељи, 

локална 

заједница 

Подстицање 

ученика и 

наставника на 

целоживотно 

учење 

Комуникација 

 

Асертивна комуникација,  

јавни наступи,  

дијалог,  

Вештина дебате, дијалога па онда 

и критичког мишљења, 

промишљање, медијска и  

дигитална писменост 

састављање аргумената  

 

Ученици, 

наставници, 

родитељи 

ПП служба 

Грађанско 

васпитање 

Неговање 

културе 

дијалога 

Рад са подацима и 

информацијама 

 

Рад са подацима и информацијама  

повезивањем  градива историје са 

историјом цивилизације или 

социологије 

 

 

Ученици Наставница 

информатике 

Коришћење 

табеларног и 

графичког 

приказ података 

Дигитална 

компетенција 

Ефикасност коришћења ИКТ 

технологија: 

Обуке, праћења, рад на 

заједничком мејла, постављање и 

израде заједничких презентација, 

докумената преко Гугл драјва 

 

Ученици, 

наставници 

Наставница 

информатике 

Изражавање у 

електронском 

облику 

коришћењем  

одговарајућих 

ИКТ средстава 

Решавање 

проблема 

Пружање подршке ученицима 

Часови грађанског васпитања 

(детекција проблема, налажење 

алгоритама за решавање датог 

проблема, план, дебата) 

 

 

 

 

Ученици, 

наставници 

ПП служба,  

Наставница 

грађанског 

васпитања 

Способност 

детекције и 

решавања 

проблема 

Сарадња Групни спортови 

Часови оркестра, хора, камерне 

музике 

Часови грађанског васпитања 

Ученици, 

наставници, 

родитељи 

ПП служба, 

Ученици, 

Наставници 

хора, камерне 

Креативно, 

одговорно и 

истрајно  
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Рад на уређењу дворишта 

 

 

наставе, 

оркестра, 

Наставник 

физичког 

васпитања, 

Грађанског 

васпитања 

ангажовање у 

раду групе 

Одговорно 

учешће у 

демократском 

друштву 

Грађанско васпитање: заговарање, 

гласање, промишљање, право, 

дебатовање 

Ученички парламент 

Уређивање дворишта школе 

 

Ученици, 

наставници, 

родитељи 

ПП служба 

Наставник 

грађанског 

васпитања 

Фирмација духа 

толеранције и 

личног 

идентитета, као 

и поштовања 

различитих  

култура  

Одговоран однос 

према здрављу 

Одговоран однос према здрављу: 

Психолог, физичко, савет за младе 
Едукација 
АЛКОХОЛ(НЕ)ЗАМКЕ 

Едукацуја „Репродуктивно здравље 

младих“ први разред 

“За безбрижно одрастање без дрога“ 

„Не за коцкање да за здравље 2020“ 

„Превенција ХПВ вирусне инфекције 

међу младима 2020“ 

 

менталноздравље  - 

Насиљепревенција, 

Унапређењементалногздрављамладих 

Часови физичког васпитања 
 

 

Ученици, 

наставници, 

родитељи 

Психолог, 

наставник 

физичког 

васпитања, 

Локална 

заједница, 

Савет за младе 

Центар за 

унапређење 

безбедности у 

саобраћају 

Световалиште 

за младе 

Одговоран 

однос према 

здрављу 

Одговоран однос 

према околини 

Одговоран однос према околини: 
ПРОЈЕКТИ 

ПАНДЕГОГИЈА 

НАГВИС 

Војвођани еколозирају „Мојих 5 

минута“ 

 

Ученици, 

наставници, 

родитељи 

ПП служба, 

Наставница 

грађанског 

васпитања, 

Градска управа 

за заштиту 

животне 

средине 

 

Одговоран 

однос према 

околини 

Естетичка 

компетенција 

Часови рачунарства и 

информатике: основе 

дизајнерског коришћења фонтова, 

посећивање сајтова са корисним 

садржајима за ученике музичаре и 

сл. 

 

Часови музике (индивидуални и 

групни) 

 

Ученици, 

наставници, 

родитељи 

Наставница 

рачунарства и 

информатике, 

Сви 

наставници 

музике 

Осетљивост и 

интересовање  

за естетску 

димензију у  

свакодневном 

животу 

Предузимљивост 

и предузетничка 

компетенција 

Писање докумената где се 

обраћамо некоме: молба, 

биографија 

 

Ученици, 

наставници, 

родитељи 

Наставница 

рачунарства и 

информатике, 

Способност 

предствљања 

својих 

способности и 
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                                                         Координатор тима, 

                          мр Татјана Чапко, медијатекар 

 

     

                                        ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

 
Дана: 01. 09. 2021.г. 

Дел.бр.616 

 

 

             ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОД. 

 

 

Школски одбор је у школској 2020/21. год. одржао 13 седница. 

 

На 28. седници која је одржана 15. 09. 2020. г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред: 

 

    1.Усвајање записника са 27. седнице Школског одбора. 

    2. Доношење III Измене Финансијског плана школе, за 2020.г. 

    3. Усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе, за школску 2019/20. год., са 

извештајем о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана, самовредновања, 

завршног испита и спровођења мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-

васпитног рада. 

    4. Усвајање Извештаја о Летопису школе, за школску 2019/20. год. 

    5. Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2019/20.год. 

    6. Доношење Годишњег плана рада школе, за школску 2020/21.год. 

    7. Текућа питања, примедбе и предлози. 

 

 На 29. електронској седници која је одржана 29. 09. 2020.г. Школски одбор је размотрио следећи 

дневни ред:  

  1.Тачка 

 Доношење Правилника o ближем уређењу планирања набавки, спровођења поступка набавки и 

праћења извршења уговора о набавкама у Музичкој школи „Исидор Бајић“ Нови Сад. 

 

    

На 30. електронској  седници која је одржана 06. 11. 2020.г., Школски одбор је размотрио следећи 

дневни ред: 

 

Сарадња са институцијама 

културе, учешће у културном 

животу Града.  

 

 

Сви 

наставници 

музике 

идеја, 

разумевање 

важности личне 

активације у 

друштву 

X ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА 

УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 
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1.Доношење Правилника о безбедности и здрављу на раду у Музичкој школи „Исидор Бајић“  

Нови Сад. 

2. Доношење IV измене Финансијског плана школе за 2020.г. 

Констатује се да је позив са материјалом за седницу прослеђен представницима ученичког 

парламента као и председници синдиката школе. 

 

На 31. електронској седници која је одржана 07. 12. 2020.г. Школски одбор је размотрио следећи 

дневни ред: 

 

1.Доношење V измене Финансијског плана школе за 2020.г. 

2.Усвајање измена Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. год.-Оперативни план рада 

школе од 30. 11. 2020.г. за основну и средњу школу. 

 

 

На 32.електронској седници која је одржана 28. 12. 2020.г. Школски одбор је размотрио следећи 

дневни ред: 

    

1.Доношење V измене Финансијског плана школе за 2020.г. 

2.Усвајање измена Годишњег плана рада школе за школску 2020/21. год.-Оперативни план рада 

школе од 30. 11. 2020.г. за основну и средњу школу. 

 

На 33. електронској седници која је одржана 21. 01. 2021.г. Школски одбор је размотрио следећи 

дневни ред: 

1.Усвајање записника са 28. седнице Школског одбора. 

2. Доношење Финансијског плана школе за 2021.г. 

 

На 34. седници која је одржана 23. 02. 2021.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред: 

 

1. Усвајање Извештаја о финансијском пословању школе у периоду од 01. 01. 2020.г. до 31. 12. 

2020.г. 

2. Доношење Плана Јавних набавки и Интерног плана набавки, за 2021.г.  

3. Усвајање Извештаја о стручном усавршавању запослених у 2020.г. 

4. Доношење Плана стручног усавршавања запослених за 2021.г. 

5. Усвајање Извештаја о раду директора школе у I полугодишту, шк. 2020/21.г. 

6. Усвајање Извештаја о раду школе у I полугодишту, шк. 2020/21.г. 

7. Текућа питања, примедбе и предлози. 

 

На 35. електронској седници која је одржана 11. 03. 2021.г. Школски одбор је размотрио следећи 

дневни ред: 

 

1.Усвајање записника са 34. седнице Школског одбора. 

2. Доношење Правилника о заштити података о личности у Музичкој школи „Исидор Бајић“ Нови 

Сад. 

3.Усвајање Извештаја о реализацији Програма инвестиционих активности школе у 2020.г. 

 

   

На 36. електронској седници која је одржана 07. 04. 2021.г. Школски одбор је размотрио следећи 

дневни ред: 

1.Доношење Анекса Годишњег плана рада школе за шк. 2020/21.год.  

 

 

На 37. седници која је одржана 28. 05. 2021.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред: 
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1. Усвајање Предлога о обезбеђењу средстава за виши квалитет образовања добровољним 

учешћем родитеља, деце и ученика у шк. 2021/22.г. 

2. Прва Измена Финансијског плана школе, за 2021.г. 

3. Прва Измена Плана јавних набваки, за 2021.г. 

4. Доношење Правилника о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања 

архивске грађе и документарног материјала, са Листом категорија документарног материјала 

са роковима чувања. 

5. Текућа питања, примедбе и предлози. 

 

На 38.електронској седници која је одржана 29. 06. 2021.г. Школски одбор је размотрио следећи 

дневни ред: 

 

1.Доношење 2. Измене Финансијског плана школе за 2021.г. 

 

На 39.електронској седници која је одржана 14. 07. 2021.г. Школски одбор је размотрио следећи 

дневни ред: 

1. Доношење 3. Измене Финансијског плана школе за 2021.г. 

 

На 40. електронској седници која је одржана 18. 08. 2021.г. Школски одбор је размотрио следећи 

дневни ред: 

1. Доношење Одлуке о подношењу захтева за верификацију –промену седишта школе. 

 

 

 
                                                                                        Секретар школе 

                                                                                        Нада Чиндрак, дипл. правник 

 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ  

Извештај директора школе се налази у прилогу који је саставни део извештаја о реализацији 

годишњег плана школе за 2020/2021. годину.  

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

У току школске 2020/21. године рад помоћника директора школе одвијао се кроз следеће области: 

 

Област Садржај и облик рада Носилац 

реализације 

Време 

реализаци

је 

Планирање  

и 

програмирањ

е рада  

Израда Годишњег извештаја о раду школе; 

Израда Годишњег плана рада школе у сарадњи са 

психологом и педагогом школе; 

Праћење реализације наставе и утврђивање поделе 

наставних предмета на наставнике, одељенска 

старешинства, руководилаца стручних већа; 

Израда плана инвестиционих активности, иновирања и 

опремања наставног рада; 

Педагошки 

колегијум 

Р. Папик  

О. Амиџић 

Т. Вукмановић, 

ПП служба, 

руководиоци 

Стручних већа 

Септембар, 

током 

године  
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Остварен је рад са наставницима у решавању текућих 

проблема васпитно-образовног рада. 

Организациони 

послови 

 

Извршена је систематизација послова на почетку школске 

године; 

Израђена су решења о четрдесетчасовној радној недељи 

радника школе; 

Праћена је реализација и организација образовно-

васпитног процеса у целини; 

Извршена је координација рада свих стручних органа у 

школи; Органозван је рад школе у две наставне смене; 

Дежурство наставника и ученика, са циљем побољшања 

безбедносне ситуације у школи; 

Израда распореда часова: СМШ и ОМШ;  

Израда Ценуса; 

Редовно је вршено праћење законских прописа и њихових 

измена што је одмах заживело у школској пракси. 

Р. Папик,  

О. Амиџић, 

Т. Вукмановић,  

Ј. Марковић 

Вујановић,  

А. Ковач, 

руководиоци 

Стручних већа 

Септембар, 

квартално

током 

године 

Педагошко-

инструкивни 

рад 

Вршено је перманентно праћење наставника-почетника у 

циљу пружања помоћи како у реализацији наставе, тако 

и приликом полагања стручних испита; 

У раду са ученицима посебна пажња се поклања 

ученицима првог разреда ОМШ и СМШ и њиховој 

адаптацији; 

Успешно је реализован пријемни испит у ОМШ и СМШ и 

све фазе су протекле на задовољавајућем нивоу; 

У сарадњи са одељенским старешинама и подагошко-

психолошком службом радило се на евидентирању 

ученика који показују тешкоће у учењу и проблеме у 

понашању, при чему се настојало да се уочени пропусти 

отклоне; 

План стручног усавршавања није реализован у потпуности 

– недостак средстава; 

Вођена је евиденција о одсуству наставника и 

обезбеђивана је адекватна стручна замена; 

Вршен је увид у педагошку документацију школе и 

наставницима је сугерисано да отклоне уочене пропусте. 

Р. Папик, 

О. Амиџић, 

Т. Вукмановић, 

ПП служба, 

руководиоци 

Стручних већа 

Септембар, 

квартално 

мај-јун 

Стручно-

аналитички 

рад 

Вршена је анализа успеха ученика по квараталима; 

Извршено је поређење са претходним периодима; 

У сарадњи са педагогом и психологом школе 

благовремено је обавештавано Министарство просвете 

као и Градска управа града Новог Сада о свим битним 

сегментима школског живота и рада; 

Извршено је самовредновање школе – Организација рада 

школе, управљање људским и материјалним ресурсима 

Педагошки 

колегијум ,  

НВ, Р. Папик, 

О. Амиџић, 

Т. Вукмановић, 

ПП служба, 

Руководиоци 

Стручних већа 

Квартално, 

током 

године 

Рад у стручним 

и 

друштвеним 

органима 

школе 

 

Извршено је припремање и вођење седница Наставничког 

већа, Одељенских већа и тимова; 

Остварен је рад на спровођењу закључака стручних органа 

школе; 

Помоћници директора школе су узели учешћа у 

реализацији програма културног и јавног живота школе 

Р. Папик, 

Т. Вукмановић, 

О. Амиџић, 

Ј. Марковић 

Вујановић, 

психолог 

Квартално, 

током 

године 

 Рад са 

родитељима  

Помоћник директора по потреби присуствује родитељским 

састанцима, редовно води евиденцију о истим; 

Р. Папик, 

Т. Вукмановић, 

О. Амиџић, 

Током 

године 
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Обавља индивидуалне разговоре са родитељима и по 

потреби присуствује седницама Савета родитеља школе. 

 

 Сарадња са 

друштвеном 

средином 

 

Остварена је сарадња са Градском управом за образовање 

у циљу обезбеђивања потребних средстава, као и 

Школском управом МПНТ-а – одељење у Новом Саду; 

Остварена је сарадња са другим образовно-васпитним 

установама.  

Р. Папик, 

Т. Вукмановић 

Континуира

но 

 

О свом раду помоћници  директора школе воде евиденцију. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ 

 
 Школска 2020/21 година, обележена је на првом месту смањењем, ако не и укидањем 

концертних и јавних активности Школе.  

 Ова ситуација није била резултат наше неактивности, него измене статуса култрних и јавних 

дешавања свуда у граду – од потпуног укидања концертних активности, до лимитирања броја 

присутних, поштовања социјалне дистанце итд.  

 Последица тога јесте да се наш живот, поред редовне наставе, одвијао углавном онлајн. највећи 

акценат стављен је на промоцију школе путем друштвених група, највише ФБ, па је  имој посао 

био углавном ко-администрирање странције, креирање различитих објава, каои и повремени 

контакти (крајем школске године) са културним институцијама или организацијама које су желеле 

да успоставе сарадњу.  
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Као и претходних година, уређујем извештај о раду школе, помажем у изради извештаја рада дректора 

школе, као и плана рада за наредну школску годину.  

 

Иако уживам у овим активностима, надам се нормализацији дешавања и поновим активностима које 

сам имала у оквиру организације сарадње и контаката са другим носицима културно образовних 

делатности код нас и шире.  

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ, У ШКОЛСКОЈ 2020/21. ГОДИНИ    

 

  1. КАНЦЕЛАРИЈСКО- АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ 

o пријем, преглед, сигнирање и евидентирање поште; 

o отпремање поште; 

o упис аката у деловодну књигу; 

o развођење и архивирање аката; 

o умножавање и чување записника са седница Школског одбора; 

o други послови по налогу директора школе, у складу са законом. 

 

 2. ПРАВНИ ПОСЛОВИ 

o израда нацрта општих аката Школе; 

o праћење и спровођење поступка доношења општих аката од нацрта до објављивања  

коначних текстова; 

o израда свих врста уговора; 

o праћење примене Статута Школе и других општих аката и припремање предлога за 

измене и допуне и давање тумачења тих аката; 

o обављање стручних послова за Школски одбор и Савет родитеља; 

o спровођење процедуре јавних набавки,у складу са законом; 
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o пружање стручне помоћи комисијама које је именовао Школски одбор и директор 

Школе; 

o припремање седница Школског одбора и Савета родитеља школе; 

o други послови по налогу директора школе, у складу са законом. 

 

  2.1 КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ: 

o стручни и административни послови везано за пријем у радни однос за наставно и 

ненаставно особље; 

o стручни и административно-технички послови у вези са престанком радног односа,  

o распоређивањем и другим променама статуса запослених у школи; 

o вођење кадровске евиденције за запослене у школи; 

o пријављивање и одјављивање запослених надлежној организацији социјалног оси- 

   гурања; 

o припремање извештаја и података за Школски одбор, Савет родитеља и органе ван 

школе; 

o израда и достављање статистичких података у вези запослених у школи; 

o други послове по налогу директора школе, у складу са законом. 

 

 3. ДАКТИЛОГРАФСКИ ПОСЛОВИ 

o дактилографска обрада материјала у вези описа радног места; 

     

                                                            
                                                     Извештај сачинила секретар школе, Нада Чиндрак, дипл. правник 

 

 

                                                         

Извештај о раду савета родитеља музичке школе „Исидор Бајић“ Нови Сад  

у школској 2020/21. год. 
 

 

Савет родитеља је у школској 2020/21. г. одржао четири седницe. 

 

На електронској седници од 15. 09. 2020. г, Савет родитеља је размотрио следећи дневни ред: 

                                                      

1. Усвајање записника са друге седнице Савета родитеља. 

2. Разматрање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе, за школску 2019/20.г., са 

извештајем о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана, 

самовредновања, завршног испита и спровођења мера за обезбеђивање и унапређивање 

квалитета образовно-васпитног рада. 

3. Разматрање Извештаја о Летопису школе, за школску 2019/20. год. 

4. Извештај о раду директора школе за школску 2019/20. год. 

5. Разматрање Годишњег плана рада школе, за школску 2020/21.год. 

6. Текућа питања, примедбе и предлози. 

                                                       

На 1. конститутивној седници од 12. 10. 2020.г., Савет родитеља је размотрио следећи дневни ред: 

 

1. Конституисање и верификација чланова Савета родитеља школе, за школску 2020/21. г. 

2. Избор председника и заменика председника Савета родитеља. 

3. Усвајање записника са треће и четврте седнице Савета родитеља. 

4. Извештај директора школе о организацији наставе. 

5. Избор представника Савета родитеља, као чланова обавезних Тимова које образује директор 

школе и представника и заменика за Општински Савет родитеља. 

6. Текућа питања, примедбе и предлози. 



Извештај о реализацији годишњег плана школе за 2020/21. годину 

 
 

76 
 
 

 

На другој електронској седници Савета родитеља од 28. 12. 2020.г. Савет родитеља  размотрио  је 

следећи дневни ред: 

 

1. Разматрање Анекса годишњег плана рада школе за шк. 2020/21.год. 

 

На трећој електронској седници Савета родитеља од 27. 05. 2021. г. Савет родитеља је размотрио следећи 

дневни ред: 

 

1. Усвајање предлога о обезбеђењу средстава за виши квалитет образовања добровољним учешћем 

родитеља, деце и ученика у шк. 2021/22. год. 

 

                                                                                   

 
                                                  Извештај сачинила секретар школе, Нада Чиндрак, дипл. правник 

ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Наставни план и програм је у потпуности реализован у ОМШ и СМШ према Правилнику о 

наставном плану и програму. 

У Прилогу је табеларни приказ реализованих часова наставе у ОМШ и обавезне, изборне, 

допунске, додатне наставе у СМШ. 

 

Факултативна настава СМШ *Извештај о учешћу ученика и наставника на 

такмичењима налази се у Извештају културно 

јавне делатности школе.  

*Извештај о реализацији интерних, јавних часова и 

концерата саставни део су  Извештаја културне 

јавне делатности школе.  

Излет I-IV 

1 дан 

*Такмичења I-IV 

Републичко  Међународно  

2 28 

 

 

Слободне активности Број реализованих часова 

ЈАZZ секција 35 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ 

 

РАЗРЕД БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА 

I 35 x 2 

II 35 x 2 

III 35 x 2 

IV 33 x 2 

Укупно 276 
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ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

ЈАZZ СЕКЦИЈА 

 

ГРУПА САДРЖАЈ 

1. група – вокали Одабир материјала према способностима и афинитетима сваког полазника, 

постављање тоналитета и провера знања страних језика (Енглески и 

Шпански, без Француског) 

2. група – дувачи/ монофони 

инструм. 

Припрема материјала за почетак практичне наставе. Одабир материјала 

према способностима и афинитетима 

3. група – бас гитара/ 

контрабас 

Припрема материјала за почететак практичне наставе,одабир репертоара и 

увод у општа правила џез музике, шифре, алтерације, ритам 

4. група – бубњеви Комплетна настава из бубњева је,заправо,припрема за свирање у малим 

саставима из састава секције, а у складу са нивоом који достигну током 

године. 

5.a група – клавир Припрема материјала за почетак практичне наставе, одабир репертоара и 

преглед пређеног градива 

5.б група – клавир/гитара Увод у општа правила џез музике, шифре, алтерације, ритам 

6. група – мали састав Спецификум групе – најважнија наставна јединица је читање аранжмана за 

биг бенд и мале саставе по „рендом“ систему 

 

 

XI  ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

СТРУЧНИХ САРАДНИКА 

 

Извештаји о реализацији планова и програма стручних сарадника, штампани су на крају 

документа, искључиво због прегледности приложених табела и извештаја.  

            

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ МЕДИЈАТЕКАРА И НОТОТЕКАРА 

 У протеклој, 2020/2021. години библиотека Музичке школе је у свакодневном раду сарађивала са 

ученицима и наставницима Музичке школе.                      

 Трудили смо се да помогнемо ученицима и наставницима у проналажењу информација потребних за 

наставне и ваннаставне активности.  

 У току ове школске године, сходно финансијским могућностима и условима за чувањем књига, 

набавили смо одређени број нових наслова. Према томе, у библиотечком делу нототеке Музичке школе 

„Исидор Бајић“ тренутно се налази 4650 књига.  Књиге се заводе у Ексел програму и могућа је претрага 

по имену дела и писца.  

 И у току ове школске године наставници и ученици основне и средње музичке школе су учествовали 

на бројним такмичењима. Остварена је сарадња са градским институцијама културе, предузећима и 
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Градском управом и тим поводом су ученици Музичке школе „Исидор Бајић“  остварили учешће на 

бројним градским манифестацијама, фестивалима и концертима  које су организовале ове институције.  

 Због актуелне здравствене ситуације и пандемије Корона вируса, школа је у периоду од два месеца 

била затворена. У том периоду нису издаване ни књиге ученицима. Трудили смо се да упутимо ученике 

на интернет библиотеке. На Фејсбук страници школе објављивани су онлајн наступи ученика, као и 

учешћа ученика на он лајн такмичењима.   

 Детаљан извештај наступа ученика и учешћа на такмичењима ће бити приказан у Извештају културне 

и јавне делатности школе за школску 2020/2021. годину.          

     Извештај сачинила медијатекар/нототекар Татјана Чапко 

XII  ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА  

УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

ОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА 

Одељенску заједницу ученика образују ученици једног одељења (8) у којој остварују своја права и 

дужности учешћем у радним активностима у слободном времену договарањем, расправљањем и 

одлучивањем о питањима значајним за појединце и заједницу. 

 

Садржај активности Облик реализације Носиоци реализације Време  

реализације 

Избор одбора одељенске заједнице и 

представника у УП 

Разговор, дискусија, избор Одељењски 

старешина 

септембар 

Идентификација изолованих ученика 

Теме везане за технике учења  

Посматрање, разговор, 

упућивање, праћење 

успеха ученика 

ОЗ, ОС, наставници,  

ПП служба 

Током 

године 

Уважавање својих и туђих потреба, 

прихватање неуспеха, учешће у акцијама 

солидарности, обележавање значајних 

датума 

Посматрање 

Разговор  

Упућивање  

ОС, ОЗ, УП Током 

године 

Невербална комуникација 

Активно слушање 

Прихватање различитости  

Конструктивно решавање сукоба 

Предавање, радионице ОЗ, предавачи, ПП 

служба 

Током 

године 

Теме из области професионалне орјентације, 

тестирање 

Предавање, тестирање Координатор тима за 

каријерно вођење, 

ОЗ, психолог 

Током 

године 

Васпитање за хуман однос међу половима, 

толеранцији, поштовање једних према 

другима 

Упознавање са Кућним 

редом школе, предавања 

ОС, ОЗ, ПП служба  Током 

године 

Пратити програм здравственог васпитања 

ученика, теме из области ментално 

Предавања, радионице ОЗ, психолог, 

предавачи 

Током 

године 
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хигијенског рада, заштите и унапређења 

животне средине 

Састанци, саветовања присуство Представници УП Током 

године 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА У ШКОЛСКОЈ  

2020-2021. години 

 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

Избор представника одељења 
Одељења су изабрала своје представнике из сваког 

одељења 

Конституисање Ученичког парламента 

 

Успешно конструисан парламент. 

Представници ученичког парламента на 

седницама школског одбора су: 

Ђурђина Константиновић III1 и Наташа Петковић IV2 

Чланови парламента су се такође једногласно 

сложили да Јован Томић  IV1 представља 

ученике у Тиму за вредновање и самовредновање 

рада 

школе и да Јелена Стојадиновић представља ученике 

у Тиму за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. 

У тиму за професионални развој запослених 

изабрана је Миња Томашевић IV2 . 

У тиму за инклузивно образовање је Кристина Лакић 

III1. 

У тиму за обезбеђивање и развој установе је 

Јован Томић. 

Актив за развојно планирање је Теодора 

Ружићин. 

У тиму за каријерно вођење и саветовање 

ученика је Ђурђина Константиновић. 

Тим за развој међупредметних компентенција 

и предузетништва је Софија Вучковић. 

Избор председника, заменика председника и 

записничара парламента: 

Чланови ученичког парламента су 

једногласно изабрали: 

председник парламента: Ђурђина Константиновић 

III1 

заменик председника парламента: Наташа Петковић 

Записничар Лана Мрдаљ 

Упознавање чланова Парламента са 

законским оквиром деловања 

парламента, са правима и дужностима 

чланова; упознавање са нормативним 

актима школе (Статут; Програм рада 

Координатор ученичког парламента, Мирјана Ђукић 

упознала је ученике са законским оквиром деловања 

парламента, са правима и дужностима чланова; 

упознавање са нормативним актима Школе 
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*Састанак 5.02.2021. преко вибер групе 

 

координатор Ученичког парламента 

Мирјана Ђукић, стручни сарадник - психолог 

 

Извештај сачинила координатор ученичког парламента Мирјана Ђукић, психолог 

  

 

школе); Законом о основама система 

(део који се односи на ученике); 

Правилником о понашању ученика; 

Пословником о раду 

 

 

 

 

Израда и усвајање Програма рада 

Ученичког парламента 

 

Израда и усвајање Програма рада 

Ученичког парламента 

 

• Реализоване активности / 

ПРОЈЕКТИ: 

- ПАНДЕГОГИЈА 

- НАГВИС 

- Војвођани еколозирају 

- „Мојих 5 минута“ 

• НУРДОР – ''Засади живот, буди 

херој'' 

 

 

Представници Ученичког парламента активно су 

учествовали у раду на свим пројектима. Детаљан 

опис активности налази се у извештају тимова и ПП 

службе.  

 

Здравствена превенција 

https://www.isidorbajic.edu.rs/psiholoski-kutak/ 

 

Преко сајта школе здравствено васпитни материјал 

за едукацију 

*постављање материјала на сајту школе 

https://www.isidorbajic.edu.rs/2021/01/zdravstvena-

prevencija/ 

Рад са члановима Парламента  у 

Пандемији изазваној вирусом Covid 19 

 

Услед настале ситуације све активности реализоване 

су преко друштвених мрежа ВИБЕР, 

zoom платформе  

 и сајта школе у коме је формиран педагошко- 

психолошки кутак  

https://www.isidorbajic.edu.rs/psiholoski-kutak/ 

- педагошко психолошка подршка ученицима 

и наставницима 

- превенција и заштита од насиља у школама 

 

Састанци 

Одржан су 4 састанка: 

08. 09. 2020.  

30. 10. 2020.  

5. 02. 2021.* 

3. 06. 2021 

https://www.isidorbajic.edu.rs/psiholoski-kutak/
https://www.isidorbajic.edu.rs/2021/01/zdravstvena-prevencija/
https://www.isidorbajic.edu.rs/2021/01/zdravstvena-prevencija/
https://www.isidorbajic.edu.rs/psiholoski-kutak/
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ДРУШТВЕНО КОРИСТАН РАД 

Улога и значај друштвено-корисног рада: 

• подстиче ученике да развијају самосвест, бригу за друге, да уче или да сарађују с другима, 

пружају помоћ другим људима без обзира на разлике и на тај начин доприносе побољшању квали- тета 

живота, активном укључењу образовних установа у друштвене процесе и развоју хуманијег и 

равноправнијег демократског друштва. 

• подразумева и учениково улагање личног времена, труда, знања и вештина којима се об- ављају 

активности за добробит другог лица или за општу добробит. 

 

 

Назив пројекта Област унапређења Реализатори пројекта Временска динамика 

Хуманитарна 

акција                 

„ Музичари 

великог срца“ 

 

 

Кроз концерте и 

заједничко 

музицирање развијање 

емпатије и 

проширивање 

социјалне свести 

учесника пројекта. 

МШ „ИСИДОР БАЈИЋ“ 

дечји хор „Бајићеви славуји“, 

Ана Ковачић 

дечји хор „Сунцокрети“,  

солисти музичке школе 

Услед пандемијске 

ситуације, хор је 

сачинио пројекат 

онлајн музицирања 

(певања) који је 

повезао низ 

добротворних 

организација у граду. 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ  

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 

 
 

Васпитни задатак: едукација за мир и толеранцију 

Подручје рада  Садржај рада и облици   Време реализације  Носилац реализације  

Настава  Комуникација учесника у наставном 

процесу се одвија уз међусобно 

уважавање учесника – наставник – 

ученик 

Током године  Одељењске старешине, 

предметни наставници, 

ученици 

Ваннаставне 

активности 

Јавни наступи, такмичења, излети  - Предметни наставници, 

ученици 

Час одељењског 

старешине  

Радионице – ја у туђим ципелама; 

Предавања – развој самопоштовања; 

Септембар, током 

године 

ПП служба, одељењске 

старешине, наставник 

психологије и социологије  

Сарадња са 

родитељима  

Кроз индивидуалне разговоре указавање 

на значајност међусобног уважавања 

Током године ПП служба, одељењске 

старешине 

 
 

Извештај сачинила Мирјана Ђукић, психолог 

XIII ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА 

ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

Већина задатака који доприносе развоју психолошког и физичког здравља ученика били су  

обухваћени програмима наставних предмета као и у оквиру програма ваннаставних активности – 

акције и предавања у оквиру одељенске заједнице, на појединим родитељским састанцима, кроз рад 

секција и друго. Програмски садржај ове области били  су реализовани кроз: 

А. Ваншколске активности: 

систематски преглед ученика - са резултатима прегледа били су упознати наставник физичког 

васпитања, а код посебних случајева и родитељи ученика. 

Б. Наставне активности: 

кроз наставу физичког васпитања ће се обрадити тема везана за физички развој и здравље ученика– 

рок III тромесечје (разреди I и III), носиоци-наставник физичког васпитања 

Кроз наставу биологије, ће се обрадити тема везана за заштиту и унапређивање здравља ученика по 

избору предметног наставника – рок прво полугодиште (I разред). 

В. Ваннаставне активности: 

педагошко-психолошка служба је реализовала едукативне радионице на теме: 

ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

РАЗРЕД/ 

ОДЕЉЕЊЕ 

ДАТУМ 

реализатор 

СТРУЧНИ 

САРАДНИК 

психолог 

ТЕМА НА ЧОСУ ДАТУМ 

Биљана Пејовић/Аленка 

Санчанин грађанско 

васпитање 

III 1,2 НСХЦ Мирјана Ђукић, 

Нада Падејски 

реализатор 

радионице 

 

„Млади у борби против 

трговине људима“ 

20.12.2019. 

13.30 часова  

Татјана Божић/ Аленка 

Санчанин грађанско 

васпитање 

IV1 IV2 НСХЦ Мирјана Ђукић 

реализатор 

радионице 

 

„Млади у борби против 

трговине људима“ 

20.12.2019. у 

11.50 часова 

 

БожићВојновић I1 Саветовлиште Мирјана Ђукић 

Драгана мед.сестра 

саветовалиште 

Исхрана младих 7.02.2020  у 

11.50 часова 

Војновић I2 Саветовлиште Мирјана Ђукић 

Драгана мед.сестра 

саветовалиште 

Исхрана младих 7.02.2020 у 

12.40 часова 

Мирјана Ђукић, стручни сарадник – психолог 
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Едукација за унапређење  безбедности у саобраћају ученика средњих школа на територији Новог Сада 

у трајању од 2 школска часа у Позоришној сали Гимназије „Лаза Костић“ 30. 01. 2020. у 11 часова. 

У сарадњи са Саветовалиштем за младе по 10 ученика оба одељења I разреда учествовало је на 

едукацији о  репродуктивном здрављу младих и о томе одржана су  предавање на часовима одељенске 

заједнице.  

 

 РАДИОНИЦА  Школска 2020/2120. 
 

РАЗРЕД/ДАТУМ РЕАЛИЗАТОРИ ТЕМА ИСХОД 

I1   и I2 

25.09.2019. 

 

Саветовалиште за младе  

Др Драгана Зарић 

Мирјана Ђукић, 

психолог 

Репродуктивно здравље 

младих 

20 ученика првих 

одељења похађало и 

усвојило потребно 

знање из радионице у 

Дому здравља Змај 

Огњен Вук-

Саветовалиште у 

трајању од 1дан 

 

Дом здравља Нови Сад,Служба здравствене заштите деце спровела је едукацију у оквиру пројекта „За 

безбрижно одрастање без дрога „ од 26.11.2019. 

Дом здравља Нови Сад,Служба здравствене заштите деце спровела је едукацију у оквиру пројекта 

„Ексцесивно  испијање алкохола и адоесценти“ 11. 9. 2019. 

Мирјана Ђукић, стручни сарадник – психолог 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  И ПРОГРАМА ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ 

ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 

Програм заштите ученика од насиља сачињен је на основу Посебног протокола за заштиту деце и 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама и Правилника о 

примени протокола који је сачинила Влада републике Србије, Министарство просвете, 2007; 2010. 

године. 

 

Превенција се остваривала кроз више области: 

 

Област Активност и начин реализације Време реализације 

Услови  

рада школе 

Поштовање Кућног реда школе; 

Дежурство наставника и ученика у школи;  

Физичко обезбеђење објекта – видео надзор; 

Обавеза пријављивања лица који нису радници школе дежурним 

ученицима и наставницима; 

Развијање и неговање богатства различитости и културе понашања у 

оквиру васпитно-образовних активности; 

Септембар,  

током године 
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Рад са  

наставниц

има 

Упознавање са Програмом заштите деце/ученика од насиља;  

Упознавање са функционисањем система социјалне заштите 

деце/ученика – ПП служба и одељенске старешине;  

Примена Кодекса понашања; 

Развијање комуникацијских вештина – семинари, стручна литература 

(праћење);  

Рад на развијању кооперативне климе у одељењу – ЧОС, радионице, 

посете, излети, дружења; 

Сензибилизација наставника за препознавање насиља, запостављања, 

занемаривања; 

Повећање компетенција наставника за решавање проблема ученика; 

Током године 

Рад са 

ученицима 

Ученички парламент, пп служба, одељенски старешина, ЧОС: 

Упознавање ученика са Програмом заштите деце/ученика од насиља; 

Активно учешће ученика приликом дефинисања правила понашања у 

школи и последица за њихово кршење;  

Упознавање ученика са конструктивним начином решавања конфликта;  

Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацији насиља; 

Септембар,  

током године 

Сарадња 

са  

родитељим

а 

Упознавање родитеља са Програмом заштите деце/ученика од насиља 

кроз родитељске састанке и Савет родитеља; 

Организовање разговора, предавања о безбедности и заштити од насиља; 

Сензибилизација родитеља за проблеме детета (пп служба, одељенски 

старешина – разговори) ; 

Упознавање са мрежом социјалне заштите деце. 

Септембар, 

квартално, 

током године 

 

УВОЂЕЊЕ У ПОСАО НАСТАВНИКА ПОЧЕТНИКА 

РАД СА ПРИПРАВНИЦИМА 

Рад са приправницима се одвијао кроз: менторски рад, посете часовима – педагог, психолог, 

директор и помоћник директора, сарадњу са секретаром школе. 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ  

О САВЛАДАНОСТИ ПРОГРАМА ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСАО НАСТАВНИКА 

ОБЛАСТ САДРЖАЈ РАДА 

Планирање, 

програмирање, 

остваривање и 

вредновање 

образовно-

васпитног рада 

Упознао структуру плана и програма образовно-васпитног рада 

Разумео повезаност између циљева, задатака, садржаја, метода и облика рада 

Савладао вештину да прилагођава захтеве развојним нивоима деце и стиловима 

учења деце; 

Примењује индивидуални приступ деци у процесу образовно-васпитног рада; 

Праћење Развоја и 

постигнућа 

ученика 

Познаје структуру плана и програма образовно-васпитног рада 

Разуме повезаност између циљева, задатака, садржаја, метода и облика рада 

Зна да прилагођава захтеве развојним нивоима деце и стиловима учења деце; 

Примењује индивидуални приступ деци у процесу образовно-васпитног рада; 

Сарадња са 

колегама, 

породицом и 

Гради атмосферу међусобног поверења са свим учесницима у образовно-васпитном 

раду 

Разуме важност неговања партнерског односа са породицом ученика 

Поштује принцип приватности у сарадњи са породицом и колегама 
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локалном 

заједницом 

 

Поштује личност родитеља приликом давања повратних информација 

Одржава добре професионалне односе са колегама 

Разуме важност тимског рада у установи 

Рад са ученицима са 

сметњама у 

развоју 

 

Познаје начине укључивања ученика са сметњама у развоју у образовно-васпитном 

раду 

Зна да организује активности за укључивање ученика са сметњама у развоју у 

образовно-васпитни рад 

Разуме значај принципа индивидуализације процеса учења ученика са сметњама у 

развоју 

Професионални 

развој 

 

Упознао је са различитим облицима и начинима стручног усавршавања 

Познаје елементе за планирање сопственог стручног усавршавања 

Учествује у разним облицима стручног усавршавања 

Прати развој савремене литературе и образовне технологије 

Вођење 

документације 

 

Упознао прописе из области образовања и васпитања 

Упознао се са документацијом на нивоу установе 

Чува поверљиве податке о ученику и његовој породици 

Води евиденцију о учешћу у разним облицима стручног усавршавања 

 

 

КУЛТУРНА И ЈАВНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ  

Школска 2020/21. година у многоме се разликује од година које су јој претходиле, а надамо се да 

ће она остати изузетак и у годинам које јој следе.  

Ток наше школске године углавном је такав да се школа 'отвара' према ван, како одмиче друго 

полугодиште, не само учешћем својих ученика на бројним такмичењима која се током године другог 

полугодишта вртоглаво смењују, него и учешћем у бројним манифестацијама. 

Ова школска година је кренула комбинованим наставним процесом, да би се касније у свом току 

пребацивала на онлајн модел.  

То је условило да раније успостављени обрасци сарадње са институцијама културе, као и 

многобројним другим организацијама у граду, буду практично замрзнути – као и ми, тако и други 

субјекти јавног живота нису имали у потпуности изграђене модалитете јавних дешавања.  

Будући да су наши уметници ученици, носили  смо двоструку одговорност, тако да су јавна 

дешавања која су долазила од стране школе била смањена.  

Наши ученици су веома брзо узели учешћа у онлајн такмичењима, у промотивним видео 

снимцима, од солиста, до хора.  

Много наших активности било је усмерено на редовно ажурирање сајта, као и ФБ странице, путем 

које смо одржавали наше присуство на културној сцени.  

Велики пројекти као што је дан школе или међународне активности, одложени су.  

Пред крај школске године, успели смо да реализујемо серију матурских концерата, као и концерте 

са музичким забавиштем. 

Жељно очекујемо прелазак у нову школску зграду, у којој ћемо, упркос свим околностима, бити у 

могућности да реализујемо велики број ативности.  

 

Више о делатности школе на:  

https://www.facebook.com/muzickaskolaisidorbajic.ns 

 

 

https://www.facebook.com/muzickaskolaisidorbajic.ns
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Помоћник директора  

за културну и јавну делатност Школе 

Јасна Марковић Вујановић 

ИЗВЕШТАЈ О САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Ради обезбеђивања јединственог деловања на ученике и реализације утврђених образовно-

васпитних задатака, школа је настојала да успостави што чвршћу непосредну и посредну сарадњу са 

родитељима ученика. Непосредну сарадњу са родитељима успоставиле су одељенске старешине путем 

родитељских састанака, индивидуалних и групних контаката, које су уједно и координирале сарадњу са 

појединим предметним наставницима, психологом школе и директором по потреби. Веома добра 

сарадња је успостављена са средњошколским домовима: Средњошколски женски интернат и,,Бранково 

коло,, где је смештен највећи број наших ученика, што је доприносило бољем прилагођавању на живот 

и рад у школи и успешнијем савладавању наставног градива. Посебна пажња била је посвећена сарадњи 

са родитељима оних ученика, који имају највише проблема (у прилагођавању средини, слаб успех, 

изостанци...). 

 

Вид сарадње ОМШ СМШ Одељењски родитељски 

састанци у циљу упознавања 

родитеља са: 

Резултатима рада ученика; 

Степеном развоја колектива у  

међусобној комуникацији 

ученика у колективу – владање 

ученика; 

Резултатима и мерама које треба 

предузети у циљу боље 

здравствене заштите деце – 

превенција; 

Организацијом рада у школи,  

екскурзијама, излетима. 

Адаптацијом ученика 

Родитељски састанци  Општи – 2 Општи – 1, 

одељенских – 

25 

Индивидуални разговори Према плану 

наставника  

– 1 недељно 

Према плану  

наставника  

– 1 недељно 

Отворена врата за родитеље Једном месечно  

Савет родитеља током године током године 

Присуствовање родитеља свечаним 

приредбама, такмичењима, 

манифестацијама у школи 

током године  током године 
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Присуствовање родитеља јавним 

часовима  

током године током године 

 

 

 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА 

Област  Начин  реализације Носилац реализације Време 

реализације  

КОМУНИКАЦИЈ

А ШКОЛЕ И 

ПОРОДИЦЕ 

Општи родитељски састанак  на 

нивоу разреда у омш: 

За родитеље ученике првог  разред  

За родитеље ученика који су ушли у 

други циклус   

За родитеље ученика који су у 

завршном разреду:  

Директор, пп служба Уобичајени 

родитељски 

састанци, 

реализовани 

су кроз 

појачану 

комуникацију 

у одељенским 

заједницама, 

услед 

ограниченог 

броја 

окупљених на 

скуповима.  

КОМУНИКАЦИЈ

А ШКОЛЕ И 

ПОРОДИЦЕ 

Општи родитељски састанак – Први  

разред  смш 

Директор, помоћник 

директора за културну и 

јавну делатност школе, пп 

служба 

КОМУНИКАЦИЈ

А ШКОЛЕ И 

ПОРОДИЦЕ 

Сачињен и истакнут план  за 

родитеље са термином за 

индивидуалне разговоре 

наставника 

Директор, руководиоци 

Стручних већа 

Септембар 

КОМУНИКАЦИЈ

А ШКОЛЕ И 

ПОРОДИЦЕ 

Индивидуални разговори Одељењски старешина, 

педагог, психолог, 

директор 

Перманентно 

Телефонски разговор  Одељењски старешина, 

педагог, психолог, 

директор  

По потреби 

 Писмени позиви Одељењски старешина, 

педагог, психолог, 

директор  

По потреби 

Молбе родитеља   Педагошки колегијум, 

директор   

Сваког 

понедељка у 

месецу 

website школе  Континуирано  

ПОДРШКА 

РОДИТЕЉСТВ

У 

Едукација родитеља Ваше дете 

ученик Музичке школе 

Како родитељи могу помоћи 

развоју самопоштовања и 

самопоуздања код своје деце 

Професионална орјентација 

Директор, пп служба Онлајн 

материјал 

УКЉУЧИВАЊЕ 

РОДИТЕЉА У 

Родитељски састанци на нивоу 

одељења – информисање о успеху 

ученика.  

Директор, одељењски 

старешина  

Септембар, 

новембар, 

јануар  
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ПРОЦЕС 

УЧЕЊА 

Галис Директор, наставник 

рачунарства и информатике  

Перманентно  

УКЉУЧИВАЊЕ 

РОДИТЕЉА У 

ПРОЦЕС 

УЧЕЊА 

Формирано пет  тимова  за подршку 

ученицима у инклузивном 

образовању 

Директор, тим за инклузивно 

образовање – заједнички 

час за ученике и родитеље  

– јавни часови на нивоу 

сваког одсека 

Септембар/окто

бар 

УКЉУЧИВАЊЕ 

РОДИТЕЉА У 

АКТИВНОСТИ 

У ШКОЛИ 

Подстицање укључивања родитеља 

у: 

Стручни актив  за школско 

развојно планирање и  

Развојни план школе  

Директор Онлајн 

материјал 

Тим за самовредновање и 

вредновање рада школе 

Директор, тим за 

самовредновање и 

вредновање рада школе 

 

УКЉУЧИВАЊЕ 

РОДИТЕЉА У 

ДОНОШЕЊЕ 

ОДЛУКА 

Укљученост родитеља у рад савета 

родитеља 

Директор, одељењске 

старешине 
 

 

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 

Током школске године Школа је сарађивала са 

МПНТ –а 

ШУ Нови Сад 

Градском управом 

за образовање 

Заједница 

музичких и 

балетских школа 

Србије 

Школама 

Гимназија „С. 

Марковић” 

Балетска школа 

УШ „Богдан 

Шупут” 

Домовима 

ученика 

Бранково коло 

Николајевски дом 

Здравственим 

установама 

Дом здравља 

„Ј. Ј. Змај” 

Привредним 

субјектима 

МУП-ом Нови Сад Медијима 

Предшколском 

установом 

„Радосно 

детињство’’ 

Националном 

агенцијом за 

запошљавање 

 

 

 

XIV РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА 

 

Уобичајени излети (посета Сајму књига и посета Београдској филхармонији) ове године нису 

реализовани, због актуелне епидемиолошке ситуације. 
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XV  РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА за 2020/21. годину 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 2020/2021. 

 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Општи циљ приоритетне области 2: Ојачати педагошке компентенције наставника кроз 

континуирану едукацију и оспособљавање за самоевалуацију свога рада. 
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Специфични циљ 1.3. Едуковати наставнике – обезбедити стручну подршку за квалитетну реализацију 

инклузивног образовања. 

 

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 

 

Задаци Реализовано 
Критеријум 

Успеха 
Техника Време Одгов. особе 

1.3.1. 

Перманентно 

информисање 

Настав. већа и 

Савета родитеља 

о новинама у 

инклузивном 

образовања у 

музичкој школи 

Наставничко веће и 

Савет родитеља 

упознати о увођењу 

инклузивног 

образовања 

наставници и 

родитељи 

прихватају 

увођење ИО 

записници 

Тима за 

инклузивно 

образовање 

2020/21. Директор 

Стручни тим 

за 

инклузивно 

образовање 

1.3.2.Едукација 

наставника и 

стручних 

сарадника из 

области 

инклузивног 

образовања 

- реализована едукација 

наставника и 

стручних сарадника 

из области инклузије 

 

- Укључивање 

наставника у 

транзицију ученика из 

једне образовно 

васпитне установе у 

другу образовно 

васпитну установу. 

-Сви 

наставници 

који су 

укључени у 

рад ИО 

 

-Задовољни 

наставници

-успешно 

остварена 

транзиција 

Мотивисани 

родитељи 

Увид у 

документаци

ју за 

инклузивно 

образовање 

Тима  

2020/21 Директор 

Наставници 

Стручни тим 

за инклу 

зивно 

образовање 

 

 

 

 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Општи циљ приоритетне области: 

 Ојачати свест код ученика о потреби да сами врше самоевалуацију, процену усвојеног знања и 

планирања сопствене каријере  

ЦИЉЕВИ:  

1. Подизање свести код ученика о потреби да сами врше самоевалуацију свој рада 

2. Развијати код ученика вештине за самопроцену усвојеног знања  

3. Подстицање ученика за планирањем сопствене каријере  

4. Резултате ученика и наставника подржавати и промовисати 

5. У школи се подржава развој међупредметних компентенција 



Извештај о реализацији годишњег плана школе за 2020/21. годину 

 
 

91 
 
 

ЗАДАТАК: 

1.1. Едукација ученика – предавања, саветовања, организовање активности за развој социјалних 

вештина 

2.1. Едукација, упућивање и саветовање наставника у примени метода и облика рада који ће 

оспособити ученика за самопроцену свога рада 

3.1. Едукација ученика о изради сопственог портфолиа 

4.1. Промовисање резултата ученика путем сајта школе и повезивање са свим институцијама и 

мрежама које промовишу рад младих, талетованих  

5.1.Развијати компентенције за целоживотно учење, предузимљивост и предузетништво 

 

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Зада-

ци 
реализовано Критериј успеха Техника Време Одгов. особе 

1.1. 

Едукацуја „Репродуктивно 

здравље младих“ први 

разред 

“За безбрижно одрастање 

без дрога“ 

„Не за коцкање да за 

здравље 2020“ 

„Превенција ХПВ вирусне 

инфекције међу младима 

2020“ 

сви ученици су 

имали прилику да 

се упознају са 

темама едукација 

које су биле свима 

доступне 

 

Радионице 

уживо 

 

Преко сајта 

школе 

здравствено 

васпитни 

материјал за 

едукацију  

 

*постављање 

материјала на 

сајту школе 

https://www.isi

dorbajic.edu.rs/

2021/01/zdravs

tvena-

prevencija/; 

 

2.10.20

20. I2 и 

13.10.2

020. I1 

 

2.10.20

20. 

 

6.11.20

20. 

7.06.20

21. 

 

Пп служба 

4.1. 

Промовишу се резултати 

ученика путем сајта 

школе и повезују се са 

свим институцијама и 

мрежама које промовишу 

рад младих, талетованих  

 

50 % ученика и 

поред ситуације 

Пандемије Цовид 

19 промовише 

своје резултате  

Услед 

Пандемије 

Цовид19 

ученици су 

успешно 

промовисали 

резултате свог 

рада путем 

фејсбука,сајта 

школе и 

других вибер 

група. 

2020/ 

21 

Одељенске 

старешине, 

предметни 

наставници,ру

ководиови 

стручних већа, 

 

  

Aнaлизa резултата упитника, истрaживaњa и праћења рада и напредовања, на основу 

релевантих параметара/стандарда квалитета рада установе – школе 

   

https://www.isidorbajic.edu.rs/2021/01/zdravstvena-prevencija/
https://www.isidorbajic.edu.rs/2021/01/zdravstvena-prevencija/
https://www.isidorbajic.edu.rs/2021/01/zdravstvena-prevencija/
https://www.isidorbajic.edu.rs/2021/01/zdravstvena-prevencija/
https://www.isidorbajic.edu.rs/2021/01/zdravstvena-prevencija/
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 15.01.2020. године одржан је акредитован семинар „Самовредновање у школама“ /Број решења 

министра: 610-00-01676/2019-07 од  9.12.2019. године, у организацији Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања, у Руми присуствовала едукацији Оливера Амиџић. 

 

 17.05.2021. године одржан је акредитован семинар „Самовредновање у школама“ /Број решења 

министра: 610-00-01676/2019-07 од  9.12.2019. године, у организацији Завода за вредновање 

квалитета образовања и васпитања, са предавачима просветним саветницама Соњом 

Миладиновић и Весном Јовицки. 

Семинар су похађале Татјана Чапко, Мирјана Ђукић и Оливера Амиџић. 

 

Циљ истрaживaњa биo je испитивaњe ученика  о утицају пандемије на њихово школовање и живот, 

кроз активности. 

 

 У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима/поставили смо упитник на 

сајту школе, укључили смо Ученички парламент, родитеље из савета родитеља и наставнике/ 

по бази добровољности у пројекат „Пандегогија“, снимљени су мотивациони филмићи/7 који 

говоре о занимљивостима, новинама, а и проблемима ученика, родитеља, наставника из сви 

друштвено социјалних група/по принципу добровољности. 

Резултати учешћа у једногодишњем пројекту, биће сумирани средином октобра 2021. Године – 

на завршној конференциј уз брошуре и студију случаја. 

“ПАНДЕГОГИЈА”,  АЦТ Пројекат и програма Ургентне подршке за мониторинг рада 

институција, заговарање и информисање грађана у вези са пандемијом КОВИД-19 реализује 

пројекат. Овај пројекат је намењен основним и средњим школама из различитих региона 

Србије. Циљ пројекта је да се истраже капацитети за подршку деци у кризи и пандемији на 

локалном нивоу, школе оснаже за креирање и заговарање препорука поступања о партнерству 

школе и заједнице у пандемији и кризним ситуацијама кроз активно повезивање и партнерство 

наставника/ца грађанског васпитања, ученика/ца, представника/ца ученичких парламената, 

родитеља и волонтера. 

https://www.isidorbajic.edu.rs/psiholoski-kutak/ 

 

 У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика 

Ученици средње школе  „Архимед“ из Београда, покренули су  кампању/пројекат „Мојих 5 

минута“ и позвали младе људе узраста од 13 до 18 година да сниме видео у трајању од 5 мин у 

којем ће показати вештине у којима су најбољи.  

***Пружање васпитне подршке ученицима, укључивање ученика у различите активности у 

сарадњи са релевантним институцијама и појединцима. 

Ученици наше школе школе су учествовали  на онлајн едукацији против насиља: 

„Препознавање насилних облика комуникације младих“; Под покровитељством Владе 

Републике Србије и Кабинета премијерке, ученицима, наставницима и родитељима је 

промовисана платформа „Чувам те“ која представља прву националну платформу за 

превенцију и заштиту од насиља у школама у Србији. Линк ка платформи постављен на сајту 

школе. 

Наша школа се са организацијом НУРДОР (Национално удружење родитеља деце оболеле од 

рака), прикључила хуманитарној акцији под називом „Засади  живот, буди херој“  у којој смо 

скупили новчану помоћ. 

Преко друштвених мрежа и сајта школе, ученицима је пружана психо - социјална подршка/ 

педагошко – психолошка 

 

https://www.isidorbajic.edu.rs/psiholoski-kutak/
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Циљ кампање је да промовише знања и вештине тинејџера, да пробудимо оно најбоље у њима, 

да их прикажемо јавности и уједно промовишемо. 

 

Национална асоцијација наставника/ца  Грађанског васпитања и сарадника/ца (НАГВИС) у 

оквиру пројекта и програма „Ургентне подршке за мониоринг рада институција, заговарање и 

информисање грађана у вези са пандемијом COVID - 19  реализује пројекат „Пандегогија/ 

пројекат осмишљен да сагледава дечија права за време пандемије. 

 

 Присуство на вебинеру  „Моји нездрави обрасци – мој камен спотицања“,  др Тијана Мировић 

(„Шема терапија“). 

 

22.04.2021 учествовали смо у истраживању пунолетних ученика онлајн „Психолошки и 

социјални предиктори социјалне искључености код адолесцената“ одсек за психологију 

Филозофски факултет Нови Сад, ментор др Бојана Бодрож. 

 

21.05.2021. године, постављена је презентацијана сајту школе https://www.isidorbajic.edu.rs/wp-

content/uploads/Reproduktivno-2020.pdf;  „Репродуктивно здравље адолесцената“у сардњи са 

Саветовалиштем за младе у  Новом Саду и др Драганом Зарић у оквиру педагошко 

психолошког кутка. Постављене су  и остале презентације на теме:  

a) Прва посета гинекологу/у (флајер) 

b) Прва посета гинекологу (презентација) 

c) Превенција сексуално преносивих инфекција код младих/у (презентација). 

d) Самопреглед  дојки. 

 

 

28.05.2021.године одржан је вебинер – „Образовање и људска права у пандемији“, коме су 

присуствовали:  

Оливера Амиџић , Мирјана Ђукић, Аленка Санчанин, Нина Недовић – студент, Марија 

Ракочевић/ Савет родитеља, Катарина Гвозденовић II1, Доротеа Проданов I1,Игoр Кaрajкoв I1  

(Ученички парламента) 

07.06.2021. одржана је  трибина за ученике и Ученички парламент преко Мит платформе, 

материјал прослеђен на сајту школе 

Назив трибине: Менталано здравље – „Насиље превенција, унапређење менталног здравља 

младих“(„Млади кроз нање – ментално здравље“) – Град Нови Сад, Градска управа за 

здравство, Дом здравља Нови Сад, Саветовалиште за младе. 

Почетак јула Унапређење међупредметне компентенције ученика „Одговоран однос према 

здрављу“. 

Конференцији су присуствовале Татјана Чапко, Аленка санчанин и Оливера Амиџић у термину 

од 10 до 14 сати. 

 

***У школи се негују и промовишу социјален вештине, ваннаставне активности кроз учешће 

на многим хуманитарним акцијама, фестивалима, музичким догађајима, радио и тв емисијама, 

снимање видео материјала и објављивање на одабраним друштвеним платформама.  

Циљ нам је да будемо активни, елоквентни, ажурни, информативни, забавни и своји. 

19. јуна 2021. године.одржана је Међународне онлине конференције за наставнице и 

наставнике „Стратегије борбе против дигиталног сексуалног и родно заснованог насиља у 

средњим школама“ у сарадњи са Аутономним женским центром (АЖЦ) . 

https://www.isidorbajic.edu.rs/wp-content/uploads/Reproduktivno-2020.pdf
https://www.isidorbajic.edu.rs/wp-content/uploads/Reproduktivno-2020.pdf
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НАГВИС у заједничком регионалном програму „ Дијалог за будућност: унапређивање дијалога 

и друштвене кохезије у, и између Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије“, који 

спроводе UNPD, UNICEF и UNESCO који финансира Фонд УН- аза изградњу мира, реализује 

своје активности умрежавања наставника грађанског васпитања. Догађају под називом:  

„Поклони свој час/активност/идеју/пројекат колеги“ одржаном  преко ZOOM платформе “/ 

31.03.2021. године, у трајању од 19.30 до 20:45 сати, присуствовала је  наставница грађанског 

васпитања и филозпфије Аленка Санчанин. Након састанка задатак наставника био је да 

оснаже ученике наше школе преко представника Ученичког парламента за покретање и 

спровођење акција који се односе на еколошке садржаје: „Војвођани еколозирају“. 

Наставница грађанског васпитања и филозофије Аленка Санчанин у сарадњи са педагошко – 

психолошком службом/ координаторком Ученичког парламента Мирјаном Ђукић, психологом,  

са Ученичким парламентом школе и кординаторком пројекта „Пандегогија“ за школу 

Оливером Амиџић, педагогом,  крећу у реализацију плана активности „Војвођани 

еколозирају“. План реализације дат је у прилогу. 

Нагвис активисти позвани су и да учествују на Конференцији „Супер школа“ – социјална 

правда и одрживи развој кроз активизам ученика у средњој школи у сарадњи са 

родитељима, наставницима, стручним сарадницима и удружењима“, дана 22.04.2021. 

године у трајању од 11 до 13 сати. Конференцији су присуствовале Мирјана Ђукић, психолог и 

Оливера Амиџић, педагог. Сви закључци са конференције, материјал и утиске  представнице 

педагошко – психолошке службе, пренеле су Ученичком парламенту и наставници Аленки 

Санчанин. 

 

Успешно је реализована акција ученика и наставника наше школе, под називом „Војвођани 

еколозирају“. 

Покретач иницијативе је Национална асоцијација наставника/ца  Грађанског васпитања и 

сарадника/ца (НАГВИС) у оквиру пројекта и програма  

 

„Ургентне подршке за мониторинг рада институција, заговарање и информисање грађана у 

вези са пандемијом COVID - 19  реализује пројекат „Пандегогија“. 

Учесници су: 

Ученици/це Вито Илић - lV2, Данијел Леш - ll1, Лазар Шаренац - lV1, Лана Мрдаљ - lV2, 

Ђурђина Константиновић – lll1, 

 наставница Сања Пап Мићић,  

педагошко – психолошка служба/ Мирјана Ђукић и Оливера Амиџић, 

и све уз организаторску „палицу“ наставнице Аленке Санчанин. 

Време нас је послужило, добро смо се дружили, радили уз поштовање свих мера заштите од 

пандемије, задатак успешно обављен у адекватном временском интервалу – акција успела, а у 

плану су нови изазови. 

 

26.05. 2021.године, одржана је трибина под називом „Еко – сат“ у организацији средње 

медицинске школе „7.април“, Нови Сад и Уније средњошколаца Србије. 

Трибини су присуствовали ученик Мирослав Илић III1 и наставница Аленка Санчанин. 

 

Трибина је одржана 14.05.2021.у Новом Саду на иницијативу групе „Изађи“ и НАГВИС-а на 

тему заштите младих и ЛГБТ популације од злостављања и занемаривања у школама. Трибини 

су присуствовали чланови НАГВИС-а и пројекта „Пандегогија“ Татјана Матијаш и Оливера 

Амиџић. Гост учесник на трибини је била наша колегиница Мелита Ранђеловић. Сви присутни 

су добили приручнике „Школа безбедна за све“. 

 

 Сарадња одељењских старешина са матичним школама, родитељима, предметним 

наставницима и педагошко – психолошком службом, веома је сврсисходна и адекватна. 

Редовно праћење рада ученика, као и њиховог ангажовања је константно. 
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Већи акценат ове школске године стављен је на пружање подршке ученицима и у виду 

каријерног вођења и саветовања, путем друштвених платформи, сајта школе, лично, мејлова, 

одељењских старешина, родитеља. 

Мишљења смо да је потребно обезбедити више времена за теме које се односе на каријерно 

вођење и саветовање ученика. 

Урађени си планови подршке ученицима којма је подршка потребна због подбацивања у 

учењу, као и одржавање допунске, консултантске наставе у складу са прописаним мерама о 

превенцији за време пандемије COVID – 19. 

Предузете мере: 

- одржавање допунска настава у сарадњи са предметним наставницима; 

-  консултације предметних наставника  са ученицима, родитељима, одељењским старешинама и 

стручним сарадницима; 

- примена савремених метода рада у настави – сарадња пстручних сарадника са предметним 

наставницима; 

- израда плана подршке ученицима у учењу; 

- адекватна мотивација ученика за рад и развијање дивергентног и креативног мишљења; 

- недељно праћење и евалуација од стране одељењских старешина и стручних сарадника 

 

 

 Пeдaгoшкo-психoлoшкa службa je припрeмилa упитникe зa учeникe, рoдитeљe и 

нaстaвникe, пoд нaзивoм „Пeдaгoшкo-психoлoшкa пoдршкa учeницимa, рoдитeљимa и 

нaстaвницимa“ Mузичкe шкoлe „Исидoр Бajић“ у Нoвoм Сaду. 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

У пeриoду кojи je зa нaмa aли и прeд нaмa, свeдoци 

мнoгих нoвинa, стрaхoвa, зaпитaнoсти, стрeпњи, 

нeдoумицa oкo нeпoзнaтих ствaри сa кojимa сe 

сусрeћeмo свaкoднeвнo. 

Жeлимo дa пружимo свeстрaну пoдршку, тoплу и 

пуну рaзумeвaњa, кojу свaкoднeвнo пружaмo и 

нaшим кoлeгaмa/ницaмa. Пoглeдaћeмo свe сa 

вeдриje стрaнe живoтa и смaтрaти дa су прeд нaмa 

мнoги нoви изaзoви кojимa смo ми дoрaсли. 

Видимo дa су сe нaши учeници aнгaжoвaли у 

виртуeлним учиoнoцaмa, кoje су нaстaвници 

припрeмили нa aдeквaтaн нaчи. 

Пoхвaлили би ангажовање, елокветност, 

зaинтeрeсoвaнoст, прeдaнoст и присутнoс нa 

чaсoвимa – нaстaвe нa дaљину нaших учeникa, 

кao и нeизмeрну пoдршку родитеља и ученика у 

нoвoнaстaлoj ситуaциjи зa свe нaс. 

Уз нaш зajeднички труд и рaд, сaрaдњу, дoгoвoр, 

рaзумeвaњe, тoлeрaнциjу, рaзгoвoр, мoтивaциjу, 

oслушкивaњe и сeнзибилисaњe мoгућих 

пoтeшкoћa и зaхтeвa кoje прeд сeбe кao пojeднци 

пoстaвљамо, уз примењивање jaсних инструкциja 

https://www.youtube.com/watch?v=OtIDuT0WJQ0
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oкo рeaлизaциje нaстaвe, мeрa зaштитe сeбe и других, мoжeмo дa прeвaзиђeмo свaку пoтeшкoћу сa 

кojoм сe сусрeћeмo нa нajбoљe мoгућ нaчин. 

Зajeднички снaгaмa, oвaкву ситуaциjу, oвaкaв вид нaстaвe/нa дaљину, пoстигнућa нaших учeникa, 

oвaкaв вид нaших свaкoднeвних oбaвeзa, мoжeмo пoдићи нa виши нивo уз нoвa сaзнaњa и дoбрe 

рeзултaтe и oчувaнo психo – физичкo здрaвљe. 

Чланови стручног Актива за развојно планирање усвојили су извештај на сатанку одржаном преко 

Вибер групе 18. 08. 2021. године. 

 
Координатор тима/ Мирјана Ђукић, психолог 

 и  

Оливера Амиџић, педагог 

Директор школе Музичке школе „Исидор Бајић“ Нови Сад 

Проф. мр Радмила Ракин – Мартиновић 
 

 

XVI ИЗВЕШТАЈ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

 

Извештај о самовредновању налази се као прилог, на крају овог документа.  

 

XVII  РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

Од марта 2020. десило се оно за нас незамисливо: престали су јавни наступи, заједно са редовним 

активностима. У том смислу, било нам је потребно мало времена да сагледамо величину тог процеса, 

али већ убрзо по проглашењу епидемије, ми смо успоставили ритам константног присуства на 

интернету, путем нашег званичног веб-сајта, као и званичне фејсбук странице. Многи садржаји, најпре 

видео, оживели су и наш јутјуб канал. Ово је свакако нешто о чему је потребно размишљати и убудуће: 

сам посао администрирања нлога на друштвеним групама, у савременим организацијама које улажу у 

свој маркетинг, обавља особа која се само тиме бави. У кадровској структури школа (не само наше) то 

је обично волонтерски део посла, а свакако је чињеница да школе немају буџетски планирана средства 

за ангажовање професионалног маркетиншког стручњака.  

 

Школски маркетинг одвија се у неколико важних целина: 
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ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

Интернет презентација Школе од лета 2013. године има нови визуелни идентитет и нешто 

другачију организацију (аутори Татјана Вукмановић и Марија Ђокић). Презентација је на адреси 

www.isidorbajic.edu.rs и током школске године је озбиљно и детаљно ажурирана у погледу нових закона 

о основама основног музичког и средњег музичког образовања и васпитања, са посебним акцентом на 

правним актима Школе, статутом, правилницима и пословницима, распоредима часова и календаром 

усклађеним са новим законима, стручним усавршавањем наставника и обимним материјалима у вези са 

вођењем школске документације.  

Сада презентација јесте обимна колекција различитог садржаја: од основних података о Школи, 

преко историјата, информација о одсецима, до актулених садржаја уз галерију фотографија, аудио и 

видео снимака које је свакодневно оперативно ажурирала Нада Мијатовић. Јасна Марковић Вујановић 

редовно одговара на питања и коментаре посетилаца презентације. 

Током прекида наставе због пандемије, на сајту су објављивање све информације које су се тицале 

не само промоције школе, него и информација ученицима, родитељима и наставницима. 

 

 

 

 

 

 

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ 

На друштвеним мрежама, Школа је присутна на страницама Facebook и Instagram, које су и током 

ове школске године биле изузетно посећене – овде се налазе сва она обавештења која су постављена на 

интернет презентацију Школе и аутоматски се појављују и на страницама профила Школе на 

друштвеним мрежама. Yоutubе канал Школе је обогаћен новим видео снимцима концерата и других 

облика рада у извођењу ученика и професора Музичке школе „Исидор Бајић”. 
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МЕДИЈСКА ПРОМОЦИЈА 

 

Медијска промоција Музичке школе „Исидор Бајић“ је била на веома високом нивоу у односу на 

укупну културну понуду у Новом Саду и 

Војводини. Сарадња са градским и регионалним 

медијским центрима (телевизијама, радио 

станицама и новинама), односно њиховим 

представницима – уредницима и новинарима, је 

конструктивна, али и одређена и профилисана 

уређивачком политиком сваког од медија 

појединачно. Имали смо адекватну медијску 

пажњу, а у складу са бројним међународним 

манифестацијама које организујемо, као и другим 

активностима (концертима, промоцијама, 

наградам са такмичења, и др.) Ове године је, 

највећи део наших активности усмерили смо ка 

пресељењу у нову школску зграду.  

 

 

 

 

 

 

 

Важан део наших медијских наступа било је учествовање у циклусу емисија Зврк Радио телевизије 

Војводине, у коме су, из емисије у емисију, наши ученици представили све инструменте који се уче у 
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школи. Сличну промоцију имали смо и на порталу НС уживо, где су такође представљени сви 

инструменти и одсеци.  
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XVIII РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАЋЕЊА  

ЕВАЛУАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ  

 

 

За праћење реализације програмских задатака наставника и ученика у школи се води стандардна и 

Законом одређена педагошка документација: 

1. Дневник образовно-васпитног рада – разредна књига 

2. Матична књига 

3. Прописана евиденција о полагању испита – записник о поправном, разредном испиту, испиту 

за ванредног ученика, испита за стручну оспособљеност, завршног или сппецијалистичког испита и 

матурског испита и о издатим сведочанствима; 

као и непрописана: 

Припрема наставника за рад 

Евиденција о стручном усавршавању наставника 

Евиденција о раду стручних већа 

Евиденција о раду слободних активности 

Евиденција о дежурству у школи 

Евиденција о посети часовима  

Тестови знања (стандардизовани и они које су израдили наставници) 

Записник о раду Наставничког већа 

 

На основу наведене педагошке документације извршена је анализа реализације Годишњег плана 

рада школе: 
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Садржаји Носиоци 

Анализа реализације редовне, допунске, додатне наставе и 

ваннаставних активности изборних увидом у документацију 

Директор, Наставничко веће 

Анализа реализације рада одељенског већа на основу евиденције о раду Директор, Наставничко веће 

Анализа стручног усавршавања наставника, коришћења стручне 

литературе и увођења иновација на основу евиденције 

Директор, Наставничко веће 

Анализа сарадње са родитељима увидом у документацију ОС 

Анализа реализације екскурзија  Директор  

Анализа рада ОЗ увидом у програме рада ОЗ  ОС 

  

Вредновање резултата рада ученика вршио је: предметни наставник проверавањем знања и 

оцењивањем, одељенско веће, Наставничко веће и одељенска заједница анализом рада, предлагањем и 

доделом похвала, награда и васпитно-дисциплинских мера. 

Вредновање резултата рада наставника вршио је Тим за мониторинг и евалуацију наставе и 

директор школе на основу: 

увида у непосредну реализацију ОВР 

увида у припреме наставника за рад 

резултата постигнутих на тестирању, такмичењима и смотрама 

доприноса побољшању ОВР применом савремене технологије, иновација. 
 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

 

У прилогу. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 
за школску 2020/2021. Годину 

 

 

 

 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 



САДРЖАЈ 

 

 

 

 

 
Опште информације о школи 

Остали подаци о извештају о самовредновању 

Чланови тимова за текући циклус самовредновања 

Резиме закључака и одлука о евалуацији 

Кључне снаге и слабости 

Акциони план унапређивања самовредновања 

Анализа области квалитета 4 : Подршка ученицима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВЕШТАЈА О САМОВРЕДНОВАЊУ 
 
I  Опште информације о школи  
Назив школе: 
 
 

Музичка школа  

„ Исидор Бајић“, Нови Сад 
 

Национални регистарски број: 
(уколико постоји) 

 

Адреса стручне школе: 
 

Улица: 
Његошева 9 
 

Град: 
 
Нови Сад 

Контакт подаци надлежне 
школске управе:  
 

 

Контакт подаци стручне школе: 
 
 

Телефон: 
 
021/529078; 
 

Факс: 
 
021/524580 

Мејл: 
 
isabajic@eunet.rs; 
isabajic@sbb.rs; 
 

Веб-сајт: 
 
www.isidorbajic.edu.rs; 
 

Име и презиме директора: 
 
 

Радмила Ракин -  Мартиновић 

Име и презиме руководиоца тима 
за самовредновање:  

Оливера Амиџић 
 

 

 

Датум извештаја о 
самовредновању: 

 
25.08.2021. година 
 

Период трајања циклуса 
самовредновања:  

Од: 13.09.2020. године 
дан/месец/година 
 

До: 25.08.20201 године 
дан/месец/година 

Области квалитета  
 
Штиклирајте изабране области 
квалитета за текући циклус 
самовредновања   

1. 
Програмирање, 
планирање и 
извештавање  

2. Настава 
и учење 

3. Образовна 
постигнућа 
ученика 

4. Подршка 
ученицима 

5. Етос 6. Организација рада школе, 
управљање људским и 
материјалним ресурсима  

 X     

 

 

 

 

 

mailto:isabajic@eunet.rs
mailto:isabajic@sbb.rs
http://www.isidorbajic.edu.rs/


II  Остали подаци о извештају о самовредновању   

Екстерне посете 
Нпр: 

Датуми Области квалитета евалуиране током посете  

Спољашње вредновање  
 

29.01.2014. године Школски програм и годишњи план; 
Настава и учење; 
Образовна постигнућа; 
Подршка ученицима; 
Етос; 
Организација рада школе и руковођење; 
Ресурси; 

Праћење рада колега једнаких по 
образовању и позицији 

/ / 

Педагошко-инструктивни увид и надзор   

Спољни саветник – сарадник 
 

  

Просветни саветник у посети као део 
подршке самовредновању 

  

Просветна инспекција   

Остале екстерне посете   

 

Интерно праћење 
 

1. период 
од септембра до новембра 

2. период 
од децембра до фебруара 

3. период  
од марта до маја 

4. период 
од јуна до августа 

Датум измене извештаја о 
самовредновању: 

   
16.03.2020. године 

 

Датум измене годишњег плана за 
побољшања: 

    

 

Одлука о евалуацији: 1. Програмирање,планирање 
и извештавање 

2. Настава и 
учење 

3. Образовна 
постигнућа 

ученика 

4. Подршка 
ученицима 

5. Етос 6. Организација рада школе, 
управљање људским и 

материјалним ресурсима  

Молимо вас означите* 
релевантно поље за 
изабрану област 
квалитета 

 13.09.2019. 
године 

    

 * Молимо вас да унесете: врло добар/добар/задовољава/не задовољава у складу са одлуком о евалуацији за област квалитета вредновану током текућег циклуса 
самовредновања1 

Потписи одговорног особља:  
(може бити и само потпис директора) 
 
Радмила Ракин - Мартиновић 
 

Директор: 
 
Радмила Ракин – Мартиновић 
 

 

Руководилац тима за 
самовредновање: 
 
Оливера Амиџић 

 

 
 



III  Чланови тимова за текући циклус самовредновања  
 

Тим Име и презиме Позиција 
нпр. наставник, ученик, родитељ, послодавац 

• Тим за самовредновање  
 
Видети члан 7.  Правилника о 
вредновању квалитета рада 
установа (2011):  
 
Број чланова тима за 
самовредновање зависи од 
величине установе, али би тим за 
самовредновање требало да има 
најмање 5 чланова: представнике 
стручних органа, савета 
родитеља, ученичког парламента и 
органа управљања установе. 
Руководиоца тима за 
самовредновање бирају чланови 
тима из својих редова, а у раду 
тима за самовредновање обавезно 
учествује директор установе. 

 

Оливера Амиџић Стручни сарадник 

Роберт Папик Помоћник директора 

Проф.мр Радмила Ракин Мартиновић Директорка 

Мирјана Ђукић 
Јасна Марковић - Вујановић 

Ивана Јовановић 

Татјана Божић 

Зорица Јелић 

Татјана Чапко 
 

Стручни сарадник 

Наставници 

Локална самоуправа , односно стручњака 

за поједина питања   

ЧЛАН 

Јулијана Вуксан Савет родитеља 

Нови члан из УП, Ђурђина Констатиновић Ученички парламент 

  

  

  

• Тим за квалитет 
 

(Уколико постоји у оквиру школе 
поред тима за самовредновање – 
опционо)   

Оливера Амиџић Стручни сарадник 

Проф.мр Радмила Ракин Мартиновић Директорка 

Мирјана Ђукић  Стручни сарадник 

Роберт Папик Помоћник директора 

Татјана Вукмановић 

Локална самоуправа , односно стручњака за 

поједина питања   

Биљана Живковић 

Јован Томић 

Помоћник директора 

 

ЧЛАН 

Савет родитеља 

Ученички парламент 

• Тим за школско развојно 
планирање 
 

 (Тим одговоран за израду 
дугорочног развојног плана стручне 
школе)  

Мирјана Ђукић стручни сарадник   

Проф. мр Радмила Ракин Мартиновић директорка 

Роберт Папик помоћник директора   

Оливера Амиџић стручни сарадник 

Татјана Вукмановић помоћник директора 

 Јасна Марковић Вујановић помоћник директора за културну и јавну делатност 

школе 



Рашко Радовић наставник 

Зорица Јелић наставник 

Локална самоуправа, односно стручњака за 

поједина питања   

ЧЛАН 

Теодора Ружичин Ученички парламент 

  

 

 

 



IV  Резиме закључака и одлука о евалуацији 
 
Имајте на уму да за потребе самовредновања и спољашњег вредновања музичке школе треба да дају кратко објашњење природе 
саме школе и њеног рада, опсега ученика које обухватају, као и опис оних елемената које школа види као своје кључне циљеве и 
сврху. Овај део се такође може позивати на неку другу документацију уколико у њој постоји ова информација (нпр. на дугорочни 
школски развојни план). Међутим, у овом делу се мора дати резиме напретка и побољшања квалитета које је школа постигла – 
нпр. музичка школа би требало укратко да наведе која су побољшања спроведена у односу на претходни извештај о самовредновању 
(побољшања из године у годину). 
 

Свеобухватна процена 

 

С обзиром на пандемију изазвану вирусом COVID – 19, наставни процес је 16.03.2020. године прешао на реализовање наставе на даљину. Искористили 

смо прилику да у наш ивештај унесемо и резултате анкетирања наставника, ученика и родитеља о реализацији наставе на даљину.  

 

МИСИЈУ ШКОЛЕ 

 

„Да би у народу могли што више музичку уметност неговати, потребно је, да се интелигентнији слојеви друштва нашег по школама 

тако васпитавају и музички спреме, да, кад уђу у народ, могу стварати и поучавати... 

У Музичкој школи ђак се упућује на самосталан рад и дужност, а то утиче на васпитање карактера дететова. Ученик је сигуран да 

ће добити добру наставу. Музичка школа свестрано васпитава ученика. Она не само да учи ученика добро свирати, него учећи га теорији 

музичких наука, васпитава га да музику као науку разуме и да у њој ужива.." 

Исидор Бајић, 1909. Године 

 

ВИЗИЈА ШКОЛЕ 

 

• Желимо ОТВОРЕНУ ШКОЛУ са атрактивним образовним услугама за ученике и све остале учеснике у наставном процесу. 

• Желимо Школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу, ослушкивању његових потреба кроз остварење и задовољење својих потреба, а 

у складу са интересима окружења. 

• Желимо Школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће унутрашња реформа стално трајати. 

• Желимо ШКОЛУ КОЈА УЧИ!!!  

*****И ДА БУДЕМО: Школа која негује толеранцију и демократичност, одговорност, објективност и способност да се мењамо. 

 

 

     Специфичност наше школе је узрасна структура полазника: школа остварује предшколско, припремно, основношколско и средњошколско 

образовање и васпитање.  

Ми смо Школа која има квалитетан професорски кадар и високо професионалан однос према раду;  

Ми смо Школа која у музичком забавишту учи децу да воле музику и помаже им да стекну основну музичку културу; 

Ми смо Школа која припрема ученике за полазак у основну музичку школу; 

Ми смо Школа која на основном музичком нивоу, развија способности свирања на музичком инструменту међу готово 800 ученика, који 



стичу прва знања и усвајају основне вештине свирања на гудачким, дувачким, ударачким, инструментима са жицам или инструментима са 

диркама, односно певања; 

Ми смо Школа која образује и васпитава будуће професионалне музичаре, два образовна профила: музички извођач – класична музика и 

музички сарадник – теоретичар; 

Ми смо Школа добре праксе у имплементацији инклузивног образовања у образовно васпитни систем школе; 

Ми смо Школа у којој разноврсност инструмената, који могу бити изучавани на нивоу основне или средње музичке школе, развија осећај уметничке 

припадности кроз различите облике заједничког музицирања: „Бајићеви гудачи“ – гудачки оркестар основне школе, Симфонијски оркестар средње 

школе, „Бајићеви славуји" хор основне школе, женски хор средње школе,мешовити хор средње школе, „Маргита Барачков“, оркестар хармоника 

основне школе, оркестар хармоника средње школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V Kључне снаге и слабости 
 

У овом делу се наводи неколико  кључних снага и кључних слабости за изабране области квалитета за текући циклус 
самовредновања или за стручну школу у целини. Кључне снаге се односе на оне аспекте који заиста издвајају стручну школу у односу 
на друге школе, док се кључне слабости односе на оне аспекте који имају негативан утицај на учење или на оне где је ниво 
квалитета рада стручне школе испод просека на националном нивоу.  

Кључне снаге 

 

У пeриoду кojи je зa нaмa aли и прeд нaмa, свeдoци мнoгих нoвинa, 

стрaхoвa, зaпитaнoсти, стрeпњи, нeдoумицa oкo нeпoзнaтих ствaри сa 

кojимa сe сусрeћeмo свaкoднeвнo. 

Жeлимo дa пружимo свeстрaну пoдршку, тoплу и пуну рaзумeвaњa, кojу 

свaкoднeвнo пружaмo и нaшим кoлeгaмa/ницaмa. Пoглeдaћeмo свe сa 

вeдриje стрaнe живoтa и смaтрaти дa су прeд нaмa мнoги нoви изaзoви 

кojимa смo ми дoрaсли. 

Видимo дa су сe нaши учeници aнгaжoвaли у виртуeлним учиoнoцaмa, кoje 

су нaстaвници припрeмили нa aдeквaтaн нaчи. 

Пoхвaлили би ангажовање, елокветност, зaинтeрeсoвaнoст, прeдaнoст и 

присутнoс нa чaсoвимa – нaстaвe нa дaљину нaших учeникa, кao и 

нeизмeрну пoдршку родитеља и ученика у нoвoнaстaлoj ситуaциjи зa свe 

нaс. 

Уз нaш зajeднички труд и рaд, сaрaдњу, дoгoвoр, рaзумeвaњe, тoлeрaнциjу, 

рaзгoвoр, мoтивaциjу, oслушкивaњe и сeнзибилисaњe мoгућих пoтeшкoћa и 

зaхтeвa кoje прeд сeбe кao пojeднци пoстaвљамо, уз примењивање jaсних 

инструкциja oкo рeaлизaциje нaстaвe, мeрa зaштитe сeбe и других, мoжeмo 

дa прeвaзиђeмo свaку пoтeшкoћу сa кojoм сe сусрeћeмo нa нajбoљe мoгућ 

нaчин. 

Зajeднички снaгaмa, oвaкву ситуaциjу, oвaкaв вид нaстaвe/нa дaљину, 

пoстигнућa нaших учeникa, oвaкaв вид нaших свaкoднeвних oбaвeзa, 

мoжeмo пoдићи нa виши нивo уз нoвa сaзнaњa и дoбрe рeзултaтe и oчувaнo 

психo – физичкo здрaвљe. 

 

 

 

Кључне слабости 

 

• Подршка ученицима/у већој мери адолесценти се обраћају 

својим вршњацима, док мањка стручна помоћ; 

• Дотакли смо се у истраживању и подршке родитељима и 

наставницима/у мањој мери и једни и други траже стручну 

помоћ од педагошко – психолошке службе; 

• Изградити поверење, радионичарски приступ, доступност, 

транспарентност и ажурност; 

• Мањка и праћење садржаја које педагошко – психолошка 

служба објављује на сајту школе; 

• Наставницима је потребна подршка у пружању подршке својим 

ученицима, али се и ученици и родитељи кад се нађу у 

деликатној/проблем ситуацији увек прво обраћају одељењским 

старешинама; 

 

• Ученицима недостаје критички став у прикупљању, 

процењивању  и анализи  идеjа, одговора и решења, због 

недовољног ангажовања у излагању идеја и изношењу 

оригиналних и креативних решења. 

 

• Ученик невешто  примењуjе повратну информациjу за даље 

усавршавање и напредовање; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OtIDuT0WJQ0


 

 

 

СНАГЕ  

 
Одлична презентација школе 

Мотивисани ученици 
Стручан наставни кадар 
Постојећа слика о школи у јавности 

Квалитетан и посвећен кадар 
Добра сарадња са родитељима 

Редовно и квалитетно извођење наставе 
Позитиван утицај на развој личности 
Руковођење школом 

Љубав према музици 
Велики број талентованих ученика 

СЛАБОСТИ 

 
Недовољно квалитетна међупредметна комуникација 

међу наставницима 
Недостатак простора за одржавање наставе 
Недостатак довољног броја инструмената за 

изнаjмљивање 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

Учешће у међународним пројектима 
Организација међународних такмичења 

Организација конференција за музиче педагоге 
различитих профила 

Организација стручних скупова, семинара, 
мајсторских школа за време распута  

Активно учешће у културним дешавањима града  

Смањење броја ученика у средњој школи 
Ограничене финансије 

Наметнуте административне, обесхрабрујуће обавезе 
Превелик број ресторана и кафића 

Инсистирања на форми, а не на садржају 

 

 

 

 

 



АКЦИОНИ ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА 

САМОВРЕДНОВАЊА 

Кључна област: Подршка ученицима 

Реализатори активности Време реализације активности 

 

- унапређење праксе прилагођавања захтева и темпа 

рада могућностима и различитим потребама ученика  

- прилагођавање  наставних материјала индивидуалним 

карактеристикама ученика   

- посвећивање времена ученицима у складу са 

њиховим образовним и васпитним потребама 

- примена специфичних задатака и активности за 

ученике којима је потребна додатна помоћ и подршка у 

образовању; 

- сарадња са педагошко – психолошком службом; 

- активирати све ученике по одељењима у виду 

радионица и вршњачких едукације/које могу бити 

органозоване и на даљину преко друштвених мрежа и 

посебних платформи; 

- прилагодити ученичким способностима матаеријале 

писане и дигиталне; 

- интезивније укључити ученике који имају 

специфичне потребе, активирати и укључити у рад и 

конструктивне дискусије; 

- радионице са родитељима, пружање подршке 

родитељима/заједно уз активности са креативним 

адолесцентима; 

- Оспособити наставнике да мотивишу ученике 

користећи повратне информације у виду поткрепљења  

уз  јасне инструкције о ученичком даљем напредовању; 

 

Тим за самовредновање Први квартал у школској 2021/2022. години 

 

 

 

 

 

 

 



САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА 4: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

AНAЛИЗA РEЗУЛTATA ИСTРAЖИВAЊA  

 

Циљ истрaживaњa биo je испитивaњe ученика  о утицају пандемије на њихово школовање и живот. 

Пeдaгoшкo-психoлoшкa службa je припрeмилa упитникe зa учeникe, рoдитeљe и нaстaвникe, пoд нaзивoм „Пeдaгoшкo-

психoлoшкa пoдршкa учeницимa, рoдитeљимa и нaстaвницимa“ Mузичкe шкoлe „Исидoр Бajић“ у Нoвoм Сaду. 

Упитници су aнoнимни и сaстaвљeни су зa истрaживaчки дeo рaдa пeдaгoшкo–психoлoшкe службe, рaди aдeквaтнe и 

блaгoврeмeнe oргaнизaциje у изнaлaжeњу нaчинa зa пружaњe стручнe пoдршкe. 

Свaкa дoбиjeнa инфoрмaциja кoристићe сe искључивo сaмo у сврху истрaживaњa. 

https://www.isidorbajic.edu.rs/2021/05/pedagosko-psiholoska-podrska-ucenicima-roditeljima-i-nastavicima/; 

У Музичкој школи  „Исидор Бајић“ у Новом Саду у школској 2020/2021 години  у основну школу  

уписано је 678 редовних ученика и 74 ученика у издвојеном одељењу у Футогу.  

У средњу музичку школу „Исидор Бајић“ у Новом Саду уписано је 209 редовних ученика. 

Истрaживaњe je спрoвeдeнo упoтрeбoм aнкeтнoг Упитникa, затвореног типа који је садржавао 10 питања. Oдгoвoри 

испитaникa прикупљeни су eлeктрoнским путeм преко сајта школе  у пeриoду oд маја 2021. до 1.06.2021. године., након чега 

се приступило обради и анализи добијених података. 

 

 

https://www.isidorbajic.edu.rs/2021/05/pedagosko-psiholoska-podrska-ucenicima-roditeljima-i-nastavicima/


УПИТНИК ЗА УЧЕНИКЕ 

 

Пилот испитивање спроведено на узорку: 

Упитник за ученике попунило је 41 ученик.  

 38 (92,7%) је редовних ученика  школе и 5 (12,2%) упоредних ученика школе. Већи број било је  женског пола 65,9%, а 

мушког пола је  

 34,1%.. Учeсници упитника су прeузeли вeoмa aктивну улoгу, кроз предлоге , сугестије и коментаре и тaкo дoпринeли 

прoцeсу изрaдe овог упитника који ће нам бити користан у изради свих стратешких докумената школе. 

Ученици који су одговарали на питања у упитнику припадају трима узрасним групама:  

8 – 14 година 

15 – 17 година и  

17 – 20 година. 

Највише је било ученика од 15 – 17 година, 43,9%. Заступљеност групе од 17 – 20 година је са 39% , а  17,1% било је ученика 

узраста од 8 – 14 година. 

На питање коме се обраћају када имају проблем? Највише су одговорили вршњацима 23 (56,1%) и родитељима 20 (48,8%). 

Најчешће потешкоће са којуима се сусрећу за време пандемује изазване COVID 19  су : 

- социјалне природе/нем...24 (58,5%) и организацији учења 20 (48,8%). Немогућност постизања....17 (41,5%). 



 

Зaкључaк : 

Зaкључaк иститивaњe стaвoвa ученика спрoвeдeнo je први пут у оваквим условима и у свaкoм смислу je пoкaзaлo свojу 

нeoпхoднoст и кoриснoст зa дaљe плaнирaњe будућих прaвaцa рaзвoja нaшe школе. Учeсници aнкeтe пoкaзaли су пoтрeбну 

мoтивaциjу и спрeмнoст дa учeствуjу, кoмeнтaришу и прeдлaжу свoja виђeњa. 

Рeзултaти aнкeтe, укaзуjу дa учeсници нajвишe врeднуjу и решавају, када се нађу у ситуацији да имају потешкоће, дилеме или 

проблем,решења са својим родитељима 21 (51,2%) и вршњацима 20 (48,8%). Мањи број решава са одељенским старешином 

наставницима и педагошко-психолошком службом. 



 

78% ученика каже да нема навику да се обраћа педагошко-психолошкој служби, а када се обраћа то су највише проблеми 

настали резултатима свог постигнућа 17,1% , учењу учења 12,2 %,  организацији свог времена (9,8%), емотивним проблемима 

и комуникацији са вршњацима по 4,9%, док су породични проблеми и организација слободног времена заступљени у мањем 

проценту 2,4%. 

 



Својим постигнућем/оценама, радом и ангажовањем у школи задовољно је 39% ученика делимично задовољно је 41,5% и 

19,5% ученика није задовољно. 

Ученици себе описују као веселе 53%, радознале 51,2%, често радостан/а 48,8%.Појављује се и проценат ученика који себе 

описују као особе које имају често нагле промене расположења 43,9%, осећају се разочарано, често раздражљиво и лако 

памте по 26,8% и стално су у неком страху  и брзи су по 24,4%. 

Осећање честе љутње и ... присутно је код 17,1% ученика. 

На питање: Да ли се осећате сада сигурно и задовољно? 51,2% одговорило је са да,осећам се сигурно и здраво, 17,1 % да се 

осећа сигурно ,9,8 % задовољно и 22% се не осећа ни сигурно ни задовољно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УПИТНИК ЗА РОДИТЕЉЕ 

 

Циљ истрaживaњa биo je испитивaњe родитеља о  утицају пандемије на ?....... 

Упитник за родитеље попунило је 70 родитеља.  

85,7% су родитељи чије дете иде у Музичку школу „Исидор Бајић“  Новом Саду, 8,6% су родитељи упоредних ученика наше 

школе, а остали проценат су родитељи ученика који похађају издвојено одељење у Футогу или похађају два смера.  

 

Родитељи када имају проблем, а односи се на њихово дете, најчешће се решавају проблем и кр....60% или се обраћају 

одељенском старешини 57,1%. 



 

 

Најчешће потешкоће са којима се сусрећу за време пандемије изазване COVID-19 су: 

Социјални проблеми/не.....48,6%, у усклађивању својих радних обавеза..37,1%, постигнућем свог детета 31,4%, у 

организацији свог времена и својим ангажовањем ок.... по 21,4%., aемотивни проблеми заступљени су са 7,1%. 

Када се родитељи нађу у ситуацији да имају потешкоће, дилеме или проблем решавају их са својим дететом у навећем 

проценту 57,1%, одељенским старешином 41,4%.Са пријатељима решава 28,6%, наставницима 24,3%,стручним лицем 11,4%, 

педагошко психолошком службом 4,3%.Мали проценат решава проблеме  у оквиру породице 2,9%, са супругом или се 

изјашњава да нема проблема по 2,9 %.. 

Родитељи се изјашњавају да немају обичај да се обраћају педагошко – психолошкој служби 67,1%.када имају то су најчешће 

односи на постигнуће детета17,1%, односи са дететом у кући и редовности похађања наставе по 12,9%.За проблеме око 

смање..., социјалних односа у школи јавља се 1,4% родитеља. 



 

На питање да ли су задовољни постигнућем свог детета, раадом и ангажовањем у школи током комбиноване наставе на 

даљину њих 51,4% је рекло да је задовољно одржавањем комбиноване наставе. 

47,1% родитеља није утицало на дете да упише музичку школу.делимичан утицај имало је 41,4% родитеља а 11,4 сматра да 

није утицало. 

Партиципација родитеља у наставном процесу за време пандемије била је да подстиче дете индиректно код 54,3% 

родитеља.Надгледање дететовог рада и вежбања имало је 34,3%, а 8,6% истиче да не учествује у раду  и вежбању детета. 

Родитељи сматрају да њихово дете има радне навике  77,1% док 22,9% мисли да немају. 

 



Прачење објава на сајту школе је подељено.Њих 31,45 повремено прати, или по потерби, 24,35 редовно прати сајт Музичке 

школе „Исидор Бајић“ Нови сад, а 12,9 не прати објаве на сајту школе. 

 

 

 

УПИТНИК ЗА НАСТАВНИКЕ 

Узорак наставника који су попунили упитник преко сајта школе је 47 маставника. 

У музичкој школи ( основној и средњој) ради 44,7%,само у средњој њих 27,7%, у само основној музичкој  19,1% и 8,5% 

наставника који предају у више школа.Највећи проценат одговора је од наставника стручних предмета 78,7% па следе 

наставници општеобразовних предмета 19,1%. У свом раду најчешће примењују индивидуални рад 63,8% и  групни рад 

27,7%.Наставници који су попунили упитник  у свом раду примењују и индивидуални приступ за ученике који похађају 

наставу по индивидуалном плану образовања (ИОП1,2 и 3) са 51,1% а осталих 48,9% не примењује . 

 

 



 

 

 

Наставници када имају проблем у одељењу или са учеником најчешће се обраћају: 

 

Родитељу 72,3%, ученику 57,4%, руководиоцу  одсека 40,4%, педагошко – психолошкој служби 36,2%,осталим наставницима 

29,8%помоћник директора и одељенски старешина по  2,1%. Најчешће потешкоће са којима се сусрећу за време пандемије 

изазване COVID 19 су у исклађивању својих рдних обавеза 53,2%, у организацији комбиноване наставе 46,85% и 

комуникацији са ученицима42,6%.Проблеми у организацији свог времена 10,6%, слободног времена 8,5%, потешкоће 

емотивне природе 10,6% социјалне природе 12,8%. Комуникација са својим родитељима 8,5% родитеља. 



 

Када се нађу у ситуацији да имаји потешкоће, дилеме или проблеме решавају их са колегама 76,6%, породицом 59,6% , 

педагошко психолошком службом 23,4% и стручним лицима 8,5%. 

 



 

 

 



ЗАКЉУЧАК 

 

У пeриoду кojи je зa нaмa aли и прeд нaмa, свeдoци мнoгих нoвинa, стрaхoвa, зaпитaнoсти, стрeпњи, нeдoумицa oкo 

нeпoзнaтих ствaри сa кojимa сe сусрeћeмo свaкoднeвнo. 

Жeлимo дa пружимo свeстрaну пoдршку, тoплу и пуну рaзумeвaњa, кojу свaкoднeвнo пружaмo и нaшим кoлeгaмa/ницaмa. 

Пoглeдaћeмo свe сa вeдриje стрaнe живoтa и смaтрaти дa су прeд нaмa мнoги нoви изaзoви кojимa смo ми дoрaсли. 

Видимo дa су сe нaши учeници aнгaжoвaли у виртуeлним учиoнoцaмa, кoje су нaстaвници припрeмили нa aдeквaтaн нaчи. 

Пoхвaлили би ангажовање, елокветност, зaинтeрeсoвaнoст, прeдaнoст и присутнoс нa чaсoвимa – нaстaвe нa дaљину нaших 

учeникa, кao и нeизмeрну пoдршку родитеља и ученика у нoвoнaстaлoj ситуaциjи зa свe нaс. 

Уз нaш зajeднички труд и рaд, сaрaдњу, дoгoвoр, рaзумeвaњe, тoлeрaнциjу, рaзгoвoр, мoтивaциjу, oслушкивaњe и 

сeнзибилисaњe мoгућих пoтeшкoћa и зaхтeвa кoje прeд сeбe кao пojeднци пoстaвљамо, уз примењивање jaсних инструкциja 

oкo рeaлизaциje нaстaвe, мeрa зaштитe сeбe и других, мoжeмo дa прeвaзиђeмo свaку пoтeшкoћу сa кojoм сe сусрeћeмo нa 

нajбoљe мoгућ нaчин. 

Зajeднички снaгaмa, oвaкву ситуaциjу, oвaкaв вид нaстaвe/нa дaљину, пoстигнућa нaших учeникa, oвaкaв вид нaших 

свaкoднeвних oбaвeзa, мoжeмo пoдићи нa виши нивo уз нoвa сaзнaњa и дoбрe рeзултaтe и oчувaнo психo – физичкo здрaвљe. 

 

Координатор тима/Оливера Амиџић, педагог 

и Мирјана Ђукић, психолог 

 

Директор школе Музичке школе „Исидор Бајић“ Нови Сад 

Проф. мр Радмила Ракин – Мартиновић 

______________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=OtIDuT0WJQ0


МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ” Нови Сад  

  
 
 
 
 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О 
РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 

школска 2020/2021. година 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

31. август 2021. године 
 

 
 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА за школску 2020/2021. годину 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
САДРЖАЈ 
 
 
 
1. УВОД 
2. РУКОВОЂЕЊЕ 
 2.1 Организациони послови 
 2.2 Рад у стручним и друштвеним органима Школе 
 2.3 Организација онлајн наставе 
 2.4 Организација годишњих испита 
 2.5 Седнице одељенских и Наставничког већа 
3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 
 3.1 Педагошко инструктивни рад 
  3.1.1 Стручна већа, активи и тимови 
  3.1.2 Настава и учење 
 3.2 Самовредновање и екстерно вредновање  
 3.3 Вођење педагошке документације 
 3.4 Инспекцијски надзор и мере 
 3.5 Такмичења 

4. ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ 
4.1 Сарадња са родитељима и ученицима 
4.2 Међународна сарадња – хор из Јапана 

5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 
 5.1  Стручна усавршавања наставника 
 5.2  In memoriam -Csaba Zima 

5.2  Лиценце наставника 

6. МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
6.1 Изградња Музичке школе ”Исидор Бајић” и Балетске школе у Новом Cаду са 

концертном дворaном 

7. ИНИЦИРАЊЕ И ПОРДЖАВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 
 7.1  Јавни наступи 
  7.1.1 Јавни наступи у концертној сали Школе 
  7.1.2 Јавни наступи ван Школе 

 7.2 Хуманитарни видео спот „Музичари великог срца“ 
 7.3 Музичко забавиште на представи Чаробна фрула 
  
 
  
8. ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ 

 
 
 
 
 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА за школску 2020/2021. годину 

 

3 

 

1. УВОД 

 
С обзиром на то да је план рада директора за текућу школску годину формиран у шест 

целина (област руковођења, праћење и вредновање квалитета рада, лидерско деловање, рад 
на људским ресурсима,  обезбеђење материјално – техничких услова, иницирање и 
подржавање предузетничког духа) извештај о раду директора ће представљати описану 
реализацију свих активности, те у Закључку и мерама уочавање eвентуалних недостатака, а у 
циљу унапређења читавог система функционисања сложеног организма Музичке школе 
„Исидор Бајић“. 

 

2. РУКОВОЂЕЊЕ 

 
 Послови планирања и програмирања у многоме су унапред одређени годишњим 
календаром музичких школа за школску годину, али и општим функционисањем финансија и 
пројеката према програму за календарску годину:  

 

Време  Активности Начин реализације/носиоци реализације 

Август-
Септембар 

Израда Плана рада Директора Директор на основу закључака после анализе 
реализације претходног и визије развоја Школе.   

Септембар 
Припрема и израда плана активности у 
првом полугодишту 

На основу Календара Школе и планова већа.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум 

Август-
Септембар 

Израда Годишњег програма рада Школе Праћење смерница Министарства.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум. 

Октобар 

Припрема и израда плана за стручно 
усавршавање наставника на нивоу 
Школе за наредну календарску годину 

Планирање динамике реализације стручног 
усавршавања за следећи циклус. Анализирање и 
обједињавање предлога наставника за стручно 
усавршавање за 2019/2020.  
Директор, Тим за стручно усавршавање наставника. 

Октобар 
План и програм сарадње Школе са 
друштвеном средином 

Планирање активности на основу потреба друштвене 
средине и могућности Школе.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум. 

Новембар 

Планирање пројеката у Школи   Одређивање приоритета у избору школских пројеката. 
Припрема, планирање и реализација апликација за 
доделу средстава за пројекте.  
Директор, шеф рачуноводства. 

Новембар 

Израда плана уписа за наредну школску 
годину 

Анализа уписа и осипања ученика у претходних 5 
година и и план за упис за наредну школску годину.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум 

Новембар 

Израда плана набавке опреме, 
наставних средстава и плана 
инвестиционог одржавања и пројектног 
планирања 

На основу сагледавања потреба формирање листе 
приоритета.          
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум, шеф 
рачуноводства 

Децембар/Јан
уар 

Припрема и израда Финансијског плана Анализа успешности претходног плана и усаглашавање 
потреба и могућности.  
Директор, шеф рачуноводства 

Децембар/Јан
уар 

Припрема за израду и израда Плана 
јавних набавки 

Анализа потреба.  
Директор, Тим за јавне набавке 

Јануар 
Припрема и израда плана активности у 
другом полугодишту 

На основу Календара Школе и планова већа.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум 
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Фебруар 
Припреме за Дан Школе Планирање програма прославе.  

Директор, пом. директора, Педагошки колегијум 

Март 
Планирање пријемних и матурских 
испита 

Према Календару активности Школе направити 
распоред.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум 

Април 
Планирање испита у јунском року Према Календару активности оформити комисије.  

Директор, пом. директора, Педагошки колегијум 

Јун 

Планирање класа за наредну школску 
годину 

На предлог руководиоца Стручних већа формирање 
плана класа на сваком одсеку.   
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум, 
Стручна већа. 

 
Јун 

 
Планирање кадровских потреба за 
наредну школску годину 

 
Увидом у потребе образовно-васпитног процеса за 
наредну школску годину планирање кадрова.  
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум, 
Стручна већа 

 
 
Све планиране активности, у сарадњи са непосредним сарадницима – пре свега 

члановима Педагошког колегијума, реализоване су у претходно пројектованим роковима за 
школску 2020/2021. године. Важно је напоменути да је због, и даље актуелне епидемиолишке 
ситуације, реализација активности предвиђених за ову школску годину у неколико другачија 
него што је то када је ток школске године регуларан. У неколико наврата је настава са 
непосредног прелазила на онлајн модел, што је резултирало тиме да је концертна активност 
била значајно мања. Пред сам крај школске године, уз строго примењене епидемиолошке 
мере, успели смо да реализујемо серију матурских концерата, као и неке од концерата на 
отвореном, наших најмлађих полазника. 

 

2. 1  ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОСЛОВИ 

 
На основу израде Плана рада директора, припреме и израде плана активности и 

израде Годишњег програма рада Школе, школска 2020/2021. година почела је према 
предвиђеном календару Министарства просвете Републике Србије 1. септембра. Као и сваке 
године, почетак сам посветила прављењу распоредa ученика по класама и групама, у сарадњи 
са представницима стручних већа и актива. Велики изазов у смислу организације квалитетне и 
одрживе наставе представља (још увек актуелна) пандемијска ситуација. 

Заједница музичких и балетских школа Србије дала је препоруку о извођењу наставе у 
музичким школама у земљи, која није могла бити испоштована у потпуности у нашој школи. 
Препорука се односила на смањен број ученика у одељењу, последично, дељења и 
умножавања часова, уз потпуну немогоћност контроле броја присутних у школској згради. С 
циљем што боље организације наставе  датим околностима, одржан је састанак руководилаца 
стручних већа, на коме су колеге изложиле своја мишљења, на коме смо дуго и темељито 
разговарали о могућим опцијама и на крају дошли до закључка да 2. септембра кренемо са 
наставом по комбинованом моделу:  

1. Индивидуална настава одвија се један час уживо (од понедељка до среде), а један 
час онлајн; 

2. Групна наста у ОМШ одвија се један час уживо (од среде до петка), а један час 
онлајн; 

 3. Групна настава у СМШ одвија се онлајн.  
 
Прелиминарни распоред по групама, који се иначе ради у јуну месецу, ове године смо 

могли урадити само као нацрт и могућу пројекцију, јер основне школе, од којих зависи колико 
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ученика ће у музичкој школи бити у којој смени, нису имали јасан, нити, на нивоу града 
уједначен план. У овом смислу, било нам је важно да коначно остваримо уживо контакт са 
ученицима од понедељка, 1. септембра. Први септембарски дан за ученике основне музичке 
школе протекао је у корекцијама група и примарној организацији наставе солфеђа и главног 
предмета.  

Пријем и преглед школске документације урађен је у законском року. План рада 
Школе за 2019/2020. годину, односно Извештај о раду Школе и Летопис за претходну школску 
годину, разматрани су на седницама Наставничког већа и Савета родитеља, а усвојени на 
седници Школског одбора у законском року. Важно је напоменути да индидвидуални 
дневници рада, који су претрпели измене, нису били испоручени школи до пред крај првог 
полугодишта, тако да су наставници добили додатно време за израду, предају и преглед 
школске документације.  

Друго полугодиште такође је имало различите облике наставног процеса, али сам 
задовољна што сам, кроз сарадњу са руководиоцима стручних већа успела да изнађем 
најбоља решења, тако да ученици остваре довољан број директних контаата и консултација са 
наставницима. Индивидуална настава се одржавала, кад год је то било могуће непосредим 
методом. Будући да је прошлогодишње Републичко такмичење одржано ове године, 
учесницима на такмичењу, као и ученицима завршних разреда, омогућено је да наставу одрже 
у потребном и довољном броју часова.  

Структура запослених за текућу школску годину остала је иста, уз извесне персоналне 
измене које су се догодиле због одсуства наставника због боловања.  

 

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ 

РУКОВОДЕЋИ КАДАР 3 

НАСТАВНО ОСОБЉЕ 156 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 3 

АДМИНИСТРАТИВНО – ФИНАНСИЈСКИ РАДНИЦИ 7 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ 9 

УКУПНО: 177 

 

МШ „Исидор Бајић“ смештена је на две локације и организована по принципу матичног 
и издвојеног одељења: главнa зградa je у Његошевој број 9 у Новом Саду, a у згради КИЦ 
„Младост“ у Футогу се налази наше издвојено одељење. Настава се одвија на три нивоа и осам 
одсека, односно Стручних већа. Стање на крају школске 2020/2021. године је следеће: 
 

НИВОИ 
Број ученика 

2019/20 2020/21 

1. МУЗИЧКО ЗАБАВИШТЕ И ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД 80 94 

2. ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 774 749 

3. СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА 225 209 

УКУПНО 1079 1052 

 

ОДСЕЦИ/СТРУЧНА ВЕЋА 
ОМШ и СМШ 

Нови Сад Футог укупно ОМШ СМШ 
Укупно 
ОМШ+СМШ 

1. КЛАВИРСКИ ОДСЕК 249 17 266 27 293 

2. ГУДАЧКИ ОДСЕК 100 17 117 38 155 

3. ДУВАЧКИ ОДСЕК 102 12 114 32 146 
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4. ОДСЕК ХАРМОНИКА 132 16 148 7 155 

5. ОДСЕК СОЛО ПЕВАЊА 16 0 16 22 38 

6. ПОЛИИНСТУРМЕНТАЛНИ ОДСЕК 76 12 88 8 96 

7. ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК СРЕДЊЕ ШКОЛЕ - - - 75 75 

УКУПНО 675 74 749 209 958 

 
Иако су пријемни испити отежани под отежаним околностима, па је одзив био несигурнији 
него претходних година, ипак се примећује лагани пораст броја ученика.  
 
 

2.2. РАД У СТРУЧНИМ И ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

 

2.2.1 Седнице и састанци 

 
Током школске године, одржане су следеће седнице: 

o 13 седница Школског одбора 
o 4 седницe Савета родитеља 
o Седнице педагошког колегијума сваког понедељка (онлајн, према потреби) 
o 4 састанка Ученичког парламента 
o 6 седница Наставничког већа  
o седнице Одељенских већа свих разреда основне школе за први и други 

класификациони период и то: 
 

Одсек 

I к
ва

р
та

л/
 

вр
ем

е 
р

еа
л

и
за

ц
и

је
 

Р
еа

л
и

зо
ва

н
о

 
О

В
 

II 
кв

ар
та

л/
 

вр
ем

е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

Р
еа

л
и

зо
ва

н
о

 
О

В
 

Клавирски 29. 10. 2020. 6 22.12.2020. 6 

Гудачки 29. 10. 2020. 6+4 22.12.2020. 6+4 

Дувачки 29. 10. 2020. 6+4 22.12.2020. 6+4 

Хармоника 29. 10. 2020. 6 22.12.2020. 6 

Поли- 
инсрументални 

29. 10. 2020. 6+4 22.12.2020. 6+4 

Соло певање 29. 10. 2020. 2 22.12.2020. 2 

 Укупно 44 Укупно 44 
 

Одсек 

III
 к

ва
р

та
л/

 
вр

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

Р
еа

л
и

зо
ва

н
о

 
О

В
 

IV
 к

ва
р

та
л/

 
вр

ем
е 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

 

Клавирски 
07. 04. 2021. 6 08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 
6 

Гудачки 
07. 04. 2021. 6+4 08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 
6+4 

Дувачки 
07. 04. 2021. 6+4 08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 
6+4 
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Хармоника 
07. 04. 2021. 6 08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 
6 

Поли- 
инструментални 

07. 04. 2021. 6+4 
08. 06. 2021. 
25. 06. 2021. 

6+4 

Соло певање 
07. 04. 2021. 2 08. 06. 2021. 

25. 06. 2021. 
2 

 Укупно 44 Укупно 44 

У школској 2020/21 88 
 

 

Разред/ 
Одељење 

I к
ва

р
та

л
/ 

вр
ем

е
 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

Р
еа

л
и

зо
ва

н
о

 

О
В

 

II
 к

ва
р

та
л

/ 

вр
ем

е
 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

Р
еа

л
и

з.
 О

В
 

I/1,2 29. 10. 2020. 2 22.12.2020. 2 

II/1,2 29. 10. 2020. 2 22.12.2020. 2 

III/1,2 29. 10. 2020. 2 22.12.2020. 2 

IV/1,2 29. 10. 2020. 2 22.12.2020. 2 

 Укупно 8 Укупно 8 
 

 

Разред/ 
Одељење 

I к
ва

р
та

л
/ 

вр
ем

е
 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

Р
еа

л
и

зо
ва

н
о

 

О
В

 

II
 к

ва
р

та
л

/ 

вр
ем

е
 

р
еа

л
и

за
ц

и
је

 

Р
еа

л
и

з.
 О

В
 

I/1,2 07. 04. 2021. 2 08. 06. 2021. 
25. 06. 2021. 

2 

II/1,2 07. 04. 2021. 2 08. 06. 2021. 
25. 06. 2021. 

2 

III/1,2 07. 04. 2021. 2 08. 06. 2021. 
25. 06. 2021. 

2 

IV/1,2 07. 04. 2021. 2 08. 06. 2021. 
25. 06. 2021. 

2 

 Укупно 8 Укупно 8 

Укупно у шк. 
2021/22 

32 

 

 

Записници се налазе у Дневницима рада за средњу школу. 
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2.3 Организација онлајн наставе 

 

Прво полугодиште кренули смо, како сам већ навела, по комбинованом моделу 
наставе. У току првог тромесечја на дневној основи проверавани су подаци, а недељни 
извештаји слани су Министарству просвете.  
 Наша надања да ћемо успети да овај вид наставе спроведемо до краја полугодишта, 
нису се обистинила, јер је услед пораста броја заражених вирусом Ковид, дошло до поновног 
повратка на онлајн наставу у другом тромесечју.  
 Велики недостатак осетили смо на пољу изостанка јавних часова, који су неизоставан 
део наставног прцеса у нашој школи, као и изостанка јавних наступа ван саме институције.  
 Првобитни оквир за реализацију групне наставе у средњој школи, модивиковали смо 
две недеље након почетка школске године, како је и био договор на претходно одржаном 
састанку стручних већа. Колеге са теоретског одсека сматрале су изузетно великим 
недостатком одржавање наставе без придржавања распореда, те је донесена одлука да се 
настава теоретских предмета у наставку одвија:  
1. у једној недељи нлајн, уз придржавање распореда часова; 
2. у наредној недељи по консултативном принципу – ученици су према потреби имали 
директан контакт са наставницима. 
 Током школске године, били смо принуђени да се прилагођавама реализацији наставе 
у односу на прописане епидемиолошке мере. Сматрам да је највећи хендикеп у организацији 
наставе произвео неуједначен статус распореда реализације наставе у основним школама у 
граду, али је то нешто што смо морали да прихватимо као такво и да се прилагодимо у 
највећој могућој мери.  
 Иако примарно и даље неадекватна у сфери учења и подучавања музике, налазимо да 
је онлајн настава отворила и нека поља која могу допринети модернизацији самог наставног 
процеса, мотивисати наставнике на стручно усавшавање из области информационих 
технологија и потенцијално бити у великој мери искоришћена за квалитетну интернет 
презентацију школе.  
 Позитиван резултат јесте и значајно увећан број посетилаца званичног сајта Школе, као 
и школских налога на другим друштвеним мрежама.  
 
 
 

2.4 Организација годишњих испита 

 
 Организацији и реализацији годишњих испита, који су у музичкој школи обавезни, 
приступили смо са највећом могућом пажњом. 
Водили смо рачуна о два кључна елемента: 

• времену и простору: за разлику од уобичајене школске године, када руководиоци 
стручних већа имају приличну аутономију у креирању распореда, ове године смо, због 
неопходности придржавања броја присутних и социјалне дистанце, испите средње 
школе организовали за све ученике, у концертној сали. Сматрали смо да је то и за 
ученике корисно, с обзиром на смањен број наступа у току школске године; 

• испитно градиво: будући да је одређен број ученика највећи део наставе имао онлајн, 
а да су сви остали имали комбиновани модел, наставници су захтеве програма 
прилагодили датим околностима, како би ученици могли да се искажу, такође 
имајући у виду смањен број наступа. Искуство наставника кроз ове испите показало је 
да су успешни ученици одржали свој ниво, као што је показало и искуство великог 
броја наставника на пољу мотивације и планирања градива. 
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3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА 

 
 

3.1 ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНИ РАД 

 

3.1.1  Стручна већа, активи, тимови 

 

 
Под мојим руководством или учешћем, у Школи ради 8 стручних већа, 17 актива и 9 

тимова. 
Стручна већа за 

1. Гудачке инструменте (виолина, виола, виолончело и контрабас)  

2. Дувачке инструменте (флаута, обоа, кларинет, фагот, саксофон, хорна, труба и тромбон)  

3. Клавир 
4. Полиинструменталну групу (гитара, харфа и удараљке)  
5. Соло певање 
6. Хармонику 
7. Теоретске предмете основне школе 
8. Теоретске предмете средње школе 

 
Стручни активи 

1. Стручни актив за развојни план 
2. Стручни актив за израду школског програма  
3. Стручни актив наставника клавира  
4. Стручни актив наставника хармонике  
5. Стручни актив наставника дрвених дувачких инструмената  
6. Стручни актив наставника лимених дувачких инструмената  
7. Стручни актив наставника виолине  
8. Стручни актив наставника виоле, виолончела и контрабаса  
9. Стручни актив наставника соло-певања  
10. Стручни актив наставника гитаре  
11. Стручни актив наставника општеобразовних предмета средње школе  
12. Стручни актив наставника језикa и комуникацијe 
13. Стручни актив наставника хармоније и сродних предмета 
14. Стручни актив наставника историјe музике и сродних предмета 
15. Стручни актив наставника камерне музике 

 
Тимови 

1. Тим за инклузивно образовање  
2. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
3. Тим за самовредновање 
4. Тим за професионални развој запослених 
5. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
6. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
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3.1.2 Настава и учење 

 
 У складу са наставним годишњим планом и програмом, као и индивидуалним 
глобалним и месечним планом рада наставника, школска 202/2021. година реализована је са 
следећом бројном структуром на крају класификационог периода,  у обе јединице - матичној 
школи и истуреном одељењу: 
 
 
 

 

Бројно стaњe 
на крају школске године 

Основна школа  

2020/2021  
Први 

разред 
Други 

разред 
Трећи 

разред 
Четврти 
разред 

Пети 
разред 

Шести 
разред 

Укупно 

Клавир 39 54 54 41 46 32 266 

Хармоника 29 33 25 25 19 18 149 

Виолина 17 22 10 11 15 16 91 

Виола 0 0 0 0 0 0 0 

Виолончело 0 4 7 5 3 1 20 

Контрабас 0 0 1 0 0 0 1 

Укупно гудачи 17 26 18 16 18 17 112 

Гитара 14 19 13 11 3 6 66 

Харфа 3 3 3 2 0 0 11 

Ренесансна харфа 0 0 0 0 0 0 0 

Удараљке 3 2 6 4 0 0 15 

Укупно  
полиинструментални 

20 24 22 17 3 6 92 

Флаута 8 11 9 5 6 8 47 

Обоа 3 2 1 3 0 0 9 

Фагот 2 2 1 1 0 0 6 

Кларинет 3 7 4 2 0 0 16 

Саксофон 2 3 4 3 0 0 12 

Труба 3 0 2 0 0 0 5 

Тромбон 0 5 2 1 0 0 8 

Хорна 1 2 5 3 0 0 11 

Укупно дувачи 22 32 28 18 6 8 114 

Соло певање 12 4 0 0 0 0 16 

Укупно по 
разредима 

139 173 147 117 92 81 749 

 

2020/2021 
Разред / Образовни профил 

Крај школске године 

I разред / музички извођач  32 

I разред / музички сарадник - теоретичар 21 
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I разред / укупно 53 

II разред / музички извођач 40 

II разред / музички сарадник - теоретичар 19 

II разред / укупно 59 

III разред / музички извођач 27 

III разред / музички сарадник - теоретичар 15 

III разред / укупно 42 

IV разред / музички извођач 35 

IV разред / музички сарадник - теоретичар 20 

IV разред / укупно 55 

Укупно / музички извођач 134 

Укупно / музички сарадник - теоретичар 75 

Укупно 209 

 

 
 

3. 2 Самовредновање и екстерно вредновање 

 
 Активно сам укључена и упозната са радом и активностима Тима за самовредновање. 
Исцрпан извештај о резултатима испитивања које је имало за циљ област наставе и учења, као 
и анализу наставе на даљину, налази се у Годишњем извештају Школе.  
 

3. 3 Вођење педагошке документације 

 
Вођење школске документације је из године у годину све сложеније, и подразумева 

све више нивоа педагошких докумената које је потребно креирати. Стога, и посао праћења 
вођења документације представља озбиљан део мог рада, који заузима и велики део 
времена. Односи се на:  

 

• увид у Програм и плана рада за све облике рада у Школи 

• увид у планове рада наставника 

• увид у планове и реализацију допунског и додатног рада 

• посета часовима редовне наставе, преглед оперативних планова рада и 
евидентирања по наставнику и предмету 

• увид у реализацију редовног допунског и додатног рада 

• увид у вођење дневника рада у ОМШ 

• увид у вођење дневника рада у СМШ 

• посета часовима редовне наставе, преглед оперативних планова рада и 
евидентирања по наставнику и предмету 

• преглед школске документације 

• праћење реализације ваннаставних активности 

• праћење реализације редовног допунског и додатног рада 

• контрола вођења дневника рада у ОМШ 
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• контрола вођења дневника рада у СМШ 

• ажурирање података ГАЛИС програма 
 

 Дневници рада испоручени су од стране Службеног листа, са значајним закашњење и 
испоручени су колегама тек прег крај првог полугодишта. Евиденција наставе до тог момента 
вођена је у претходно креираним гугл-табелама. Наставницима је продужен рок за израду и 
предaју на увид и контролу школске документације.  
 На крају школске године, пре почетка школског распуста, организовала сам у сарадњи 
са ПП службом, преглед школске документације, о чему постоји евиденција. 
 
 
 

3. 4 Инспекцијски надзор и мере 

 

На основу налога од 29. 03. 2021. год. бр.217-4370/21, МУП РС, Сектор за ванредне ситуације - 
Управа за управљање ризиком, Управа за ванредне ситуације  у Новом Саду, је дана 14. 04. 
2021. г. сачинила записник о инспекцијском надзору, бр. 217-4370/21, којим је наложила две 
мере: 
 
1. Набавити комплете приручних апотека (зидни ормарић или преносива торба) у складу са 
Уредбом о обавезним средствима и опреми за личну, узајамну и колективну заштиту од 
елементарних непогода и других несрећа. 
 
2. Набавити потребан број носила у складу са истом Уредбом. 
 

3. 5 Такмичења 

 
 Поред параметара и мерних елемената којима је могуће извршити евалуацију рада 
Школе, изузетно битан показатељ наших постигнућа су и такмичења и резултати које наши 
ученици постижу на њима.  
 У току календарске године, постало је јасно да, на глобалном нивоу, многе институције 
– организатори такмичења, морају да се прилагоде новонасталим околностима. Наши ученици 
нашли су се у позицији да такође аплицирају на ова такмичења, шаљући свој видео материјал. 
С обзиром на то да је овај корак изизскивао и додатно улагање, у смислу ангажовања обученог 
тонског и видео сниматеља, јасно је да одазив деце која су иначе наступала на такмичењиа 
неће бити исти као пре. Како је време одмицало, тако је и ова пракса постала мало уобиченија, 
тако да ипак имамо лепе резултате. Приказ се налази у табели која следи:  
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ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СУСРЕТИ ВИОЛИНИСТА 
 05 -06. октобар 2020, Нови Сад. 

 5     5 

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА МЛАДЕ ВИОЛИНИСТЕ 
„ЈОСЕФ МИЦКА“ 

Праг, 17 – 18. октобар 2020. 
1 1     2 

25. Републичко такмичење камерне музике, дувача, 
клавира и соло певача 

Београд, 18.10.2020. 
2 2 1 1   6 

SIRMIUM MUSIC FEST – ON LINE  3     3 
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Сремска Митровица, октобар 2020. године 

18. СМОТРА МУЗИЧКИХ ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ 
Београд, 25. октобар 2020. године 4 4 2 1   11 

Међународно такмичење  
PIANO TALENTS 2020 online 

Милано (Италија), октобар 2020. године 
 1     1 

28. Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике 
Београд, 07.11.2020. 

 1     1 

Такмичење младих пијаниста „Владимир В. Селивокхин“ 
Београд, 08.11.2020. 

1 1     2 

8. Међународно брас такмичење 
Панчево, 15.11.2020. 

2 2     4 

25. Републичко такмичење камерне музике, дувача, 
клавира и соло певача 

Београд 15.11.2020. 
1 2     3 

XIV VOJVODINA GUITAR FEST 2020 
ТАКМИЧЕЊЕ „ЈОВАН ЈОВИЧИЋ“ 

Нови Сад, 27 -  30. новембра 2020. године 
  1    1 

Trophée Mondial De L'accordéon 2020 online 
Португалија, децембар 2020. 

   1   1 

Међународно такмичење Меморијал „Коста Манојловић“ 
Смедеревска Паланак, 01-06.12.2020. 

 5     5 

10. Међународни фестивал „Музичко пролеће“ 
Смедерево,11-13.12.2020. 

 6     6 

2. МЕЂУНАРОДНО ПИЈАНИСТИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
„ПИАНОФЕСТ“ 

Битола (Македонија), 11-14. децембра 2020. 
 2     2 

МЕМОРИЈАЛ „САЊА ПАВЛОВИЋ“ 
Алексинац, 23 – 30. децембар 2020. 

 2 1    3 

online International Moscow Music Compettion 
Москва (Русија), децембар 2020. 

 1     1 

North International Music Competition 
Стокхолм (Шведска) – децамбар 2020 

 1     1 

King's Peak International Music Competition 
децембар, 2020. године 

 1     1 

2. ИНТЕРНАЦИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ГУДАЧА 
Нови Сад, децембар 2020. године 

1 7     8 

УКУПНО 12 47 5 3   67 
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"Глазбена чипка из Идрије"  
Идрија (Словенија), 10. март 2021.  

 1     1 

5. МЕЂУНАРОДНО МУЗИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
DANUBIA TALENTS 
март 2021. године 

 1     1 

10. ФЕСТИВАЛ ГУДАЧА 
Шабац, 12 – 14. марта 2021. године  7 1    8 

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА МЛАДЕ ПИЈАНИСТЕ  
„Piccolo Piano Talents“ 

Сремска Митровица, 26 -28. марта 2021. 
 2     2 

26. ФЕСТИВАЛ ДЕЧЈЕГ МУЗИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА 
 ФЕДЕМУС 2021 - ДЕЦА КОМПОЗИТОРИ  

Београд, март 2021.  
 3     3 

13. КЛАВИРСКО ТАКМИЧЕЊЕ „СЛАВЕНСКИ“ 
Београд, 09 -11. априла 2021.  2    1 3 

1. МЕЂУНАРОДНА КРЕАТИВНА ОЛИМПИЈАДА – МЕМОРИЈАЛ 
Е.Т.А. Хофман 

Јекатеринбург – Диселдорф,  април 2021. 
 2     2 

МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ВИОЛИНИСТА 
„МИНИ ПАГАНИНИ“ 

Београд, 13. април 2021. 
 1     1 

18. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ ДАВОРИН ЈЕНКО 
Београд, 21 - 25. априла 2021. 

1 1     2 
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МЕЂУНАРОДНО МУЗИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  
Дуго Село, Хрватска 

 1 1    2 

5. МЕЂУНАРОДНИ „SIRMIUM MUSIC FEST“ 
Сремска Митровица, 06 – 08. маја 2021. 

 7 5    12 

МЕЂУНАРОДНО  МУЗИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
„ANGEL VOICE CLASSIC“ 

Београд, 27 -30. априла 2021. 
1     2 3 

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ МУЗИЧКИХ И БАЛЕТСКИХ 
ШКОЛА СРБИЈЕ 2021 

април – мај 2021.  
4 16 17 2 3  42 

VII СЛОБОМИР МЕЂУНАРОДНО МУЗИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ 
Бијељина, 07-10. маја 2021.  

1 4     5 

25. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ ПИЈАНИСТА 
Шабац, 14 – 17. маја 2021.  

1 10     11 

23. MEЂУНАРОДНИ СУСРЕТИ ФЛАУТИСТА  
„ТАХИР КУЛЕНОВИЋ“ 

Ваљево, 16 – 16. маја 2021.  
 10     10 

ФЕСТИВАЛ СЛОВЕНСКЕ МУЗИКЕ 
Београд, 12 – 14. маја 2021.  

2 7    2 11 

9. МЕЂУНАРОДНО БРАС ТАКМИЧЕЊЕ  
Панчево, 23. мај 2021. 

1 2 1    5 

7. ФЕСТИВАЛ ПИЈАНИЗМА 
Сремска Митровица, 20 -23. мај 2021. 

 5     5 

ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИ ВИРТУОЗ 
Београд, 21 – 27. мај 2021. 

2 3     5 

19. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ФЕСТИВАЛ МУЗИКЕ 
Уб, 18 -22. мај 2021. 

 7 1    8 

МЕЂУНАРОДНО ОНЛАЈН ТАКМИЧЕЊЕ ГУДАЧА „СТЕВАН 
МОКРАЊАЦ“ 
Неготин, 2021.  

2 14     16 

8. МЕЂУНАРОДНО КЛАВИРСКО ОНЛАЈН ТАКМИЧЕЊЕ 
СМЕДЕРЕВО 

Смедерево, мај 2021. 
 1     1 

МЕЂУНАРОДНО МУЗИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ЗЕМУН 
Земун, 25 - 30. мај 2021. 

1 4 1    6 

МАЈСКИ СУСРЕТИ МЛАДИХ МУЗИЧАРА 
МЕМОРИЈАЛ „МАРКО САВИЋ“ 2021 

Лазаревац, мај 2021. 
 4     4 

26. РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ  
камерне музике, дувача, клавира и певача 

Београд-Лазаревац, мај-јун 2021. 
3 11     14 

11. МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ  
„МУЗИЧКО ПРОЛЕЋЕ“ 

Смедерево, 28 – 30. мај 2021. 
1 9 1    11 

МЕЂУНАРОДНО КЛАВИРСКО ТАКМИЧЕЊЕ  „ФРЕДЕРИК 
ШОПЕН“ 
ОНЛАЈН 

Бакау, Румунија, 20 – 22. мај 2021. 

 2     2 

26. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ  
„ПЕТАР КОЊОВИЋ“ 

Београд, мај/јун 2021. 
 3 2   1 6 

5. МЕЂУНАРОДНО ТАКМИЧЕЊЕ МЛАДИХ МУЗИЧАРА ОСКАР 
РИДИНГ 

01.јун 2021, Цеље (Словенија) 
 1     1 

I  Интернационално онлајн клавирско такмичење  
„Сергеј Рахмањинов“ 

Тузла/Живинице (БиХ) – 05 -10. јуна 2021. 
  1    1 

INTERNATIONAL PIANO COMPETITION MOZART 2021 
ONLINE EDITION 

  1    1 

УКУПНО:  20 141 32 2 3 6 205 
 
 
 
Из табеле се може видети да су на овај начин наши ученици упркос епидемиолошкој ситуацији 
успели да очувају континуитет у квалитеном и компетитивном раду.  
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4. ЛИДЕРСКО ДЕЛОВАЊЕ 

 
 
  
 

 
 Иако сам као руководилац школе, пуно уложила у изградњу структуре која ће 
обезбедити да на дневном нивоу оперативна питања буду брзо решавана кроз јасно 
постављену сарадничку мрежу, ипак сматрам да је мој контакт са родитељима и ученицима 
изузетно важан. Он се реализује у наведеним областима и циклусима:  

 

Сарадња са родитељима/старатељима 

Област Начин реализације Носилац реализације 
Време 

реализације 

Комуникација школе 
и породице 

Општи родитељски састанак  
На нивоу разреда у омш 
- за родитеље ученике првог разред  

 

Директор, пом. Директора, 
ПП служба 

Онлајн 
информације 

Општи родитељски састанак  
На нивоу свих група полазника 
музичког забавишта 

Руководиоци одсека Онлајн 
информације 

Општи родитељски састанак -   
Први разред смш 

Директор, помоћник 
директора за културну и јавну 
делатнист школе, ПП служба 

Онлајн 
информације 

Сачињен и истакнут план  за родитеље 
са термином за индивидуалне 
разговоре наставника 

Директор, руководиоци 
стручних већа  

Септембар  

Индивидуални разговори Директор Перманентно 

Телефонски разговори  Директор По потреби 

Писмени позиви Директор, пп служба По потреби 

Молбе родитеља  Директор, педагошки 
колегијум  

Сваког 
понедељка у 
месецу 

Website школе Марија Ђокић, Нада 
Мијатовић, пом. Директора 

Перманентно 

Подршка 
родитељству 
 

 

- едукација родитеља 
- ваше дете ученик музичке школе  
- како родитељи могу помоћи развоју 
самопоштовања и самопоуздања код 
своје деце  
- професионална орјентација   

Директор, ПП служба  

4. 1 Сарадња са родитељима и ученицима 
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Укључивање 
родитеља у процес 
учења 

- родитељски састанци на нивоу 
одељења - информисање о успеху 
ученика 

Директор, одељењски 
старешина  

Онлајн 
информације, 
кроз текстове ПП 
службе 

- галис Директор, наставник 
рачунарства и информатике  

Перманентно  

Укључивање 
родитеља у 
активности у школи 

Подстицање укључивања родитељи у 
стручни актив за школско развојно 
планирање и развојни план школе   

Директор   

Тим за самовредновање и 
вредновање рада школе  

Директор, тим за 
самовредновање и 
вредновање рада школе  

 

Укључивање 
родитеља у 
доношењу одлука  

Укљученост родитеља у рад савета 
родитеља  

Директор, одељенске 
старешине  

 

 
 
 

САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА 

Активности Начин реализације Носилац реализације 
Време 

реализације 

Парламент ученика Формирање Ученичког парламента Директор, одељењске 
старешине 

Септембар 

 Израда идивидулног плана 
заштите за ученике 

Директор, ПП служба, 
одељењски старешина, родитељ 

Октобар, 
новембар 

Едукација ученика „Репродуктивно здравље 
адолесцената“у сардњи са 
Саветовалиштем за младе у  
Новом Саду и др Драганом Зарић у 
оквиру педагошко психолошког 
кутка. Предавање: 
Едукативна радионица – четврти 
разреди 
Едукаивна радионица- трећи 
разреди 
Репродуктивно здравље – први 
разреди 
(СМШ) 

ДЗ Нови Сад, 
Сарадња ПП службе 

21.05.2021. год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Вебинар – „Образовање и људска 
права у пандемији“ 

ПП служба, пријављени ученици 
СМШ 

28. 05. 2021.год. 
 

    

 Трибина за ученике и Ученички 
парламент преко Мит платформе,  
Менталано здравље – „Насиље 
превенција, унапређење 
менталног здравља 
младих“(„Млади кроз знање – 
ментално здравље“) 

ПП служба, Градска управа за 
здравство, Дом здравља Нови 
Сад, Саветовалиште за младе. 

 

07. 06. 2021. год. 
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Саветодавни разговор 
са ученицима 

Индивидуални разговор Директор, ученик, ПП служба По потреби  

 
Поред табелрано наведених активности, ученици Школе укључени су у различите акције 
сарадње и едукације, које наводим овде, а о којима постоји детаљан извештај у извештају о 
раду ПП службе.  
 

• Успешно је реализована акција ученика и наставника наше школе, под називом 
„Војвођани еколозирају“. 

Покретач иницијативе је Национална асоцијација наставника/ца  Грађанског васпитања и 
сарадника/ца (НАГВИС) у оквиру пројекта и програма  

• „Ургентне подршке за мониторинг рада институција, заговарање и информисање 
грађана у вези са пандемијом COVID - 19  реализује пројекат „Пандегогија“. 

  Учесници су: 
 Ученици/це Вито Илић - lV2, Данијел Леш - ll1, Лазар Шаренац - lV1, Лана Мрдаљ - lV2, 
 Ђурђина Константиновић – lll1, 
 наставница Сања Пап Мићић,  
 педагошко – психолошка служба/ Мирјана Ђукић и Оливера Амиџић, 
 наставница Аленка Санчанин. 

• 26. 05. 2021.године, одржана је трибина под називом „Еко – сат“ у организацији 
Средње медицинске школе „7. април“, Нови Сад и Уније средњошколаца Србије. 

 Трибини су присуствовали ученик Мирослав Илић III1 и наставница Аленка Санчанин. 

• Онлајн едукацији против насиља: „Препознавање насилних облика комуникације 
младих“; 

• Платформа „Чувам те“ Под покровитељством Владе Републике Србије и Кабинета 
премијерке, прва национална платформа за превенцију и заштиту од насиља у 
школама у Србији.  

• Наша школа се са организацијом НУРДОР (Национално удружење родитеља деце 
оболеле од рака), прикључила хуманитарној акцији под називом „Засади  живот, 
буди херој“  у којој смо прикупили новчану помоћ. 

• Преко друштвених мрежа и сајта школе, ученицима је пружана психо - социјална 
подршка/ педагошко – психолошка подршка. 

• Ученици средње школе  „Архимед“ из Београда, покренули су  кампању/пројекат 
„Мојих 5 минута“ и позвали младе људе узраста од 13 до 18 година да сниме видео 
у трајању од 5 мин у којем ће показати вештине у којима су најбољи.  

• У складу са одлуком Координационог тела за безбедност деце у основним и 
средњим школама Града Новог Сада, ученици наше школе су се пријавили за 
учешће ученика основних и средњих школа Града Новог Сада у Градском 
ученичком парламенту. Прва онлајн седница одржана је  17. марта 2021. године. 

 
 

 

 У току првог полугодишта 2020/21. школске године, одговорили смо позитивно на 
иницијативу организације Европска престоница културе и надамо се остварењу сарадње са 
дечјим хором из Јапана, која би требало да буде реализована почетком другог полугодишта 
наредне школске године (у овисности од стања пандемије).  
 Дечји хор из Јапана остварује сарадњу са европским престоницама културе, са циљем 
да деци приближе европску културу.  
 Наш хор Бајићеви славуји биће хор-домаћин јапанском хору. Надамо се да ће 
манифестација бити одржана у квиру Дечје недеље као њен централни догађај.  
Координатор за нашу школу је проф. Јасна Марковић Вујановић, а диригентица Ана Ковачић 
задужена је за уметнички део програма. Сарадник испред ЕПК је гдин Владимир Радмановић. 

4. 2 Међународна сарадња – хор из Јапана 
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 Делегацији у Јапану послата је и кратка презентација Школе, па се надамо (тим пре што 
смо информисани о реалним могућностима реализације), да ће бити простора и за накнадне 
размене искустава наставника.  
 Због актуелне епидемиолошке ситуације, поред овог, још неколико интернационалних 
пројеката је ''на чекању''. Важно је да су наши контакти живи и да смо на листама за сарадњу 
многих међународних уметничких колектива, а са пресељењем у нову зграду и остваривањем 
реалних сјајних просторних могућности, верујем да ћемо потпуно спремни дочекати пост 
пандемијску еру.  

 

 
 
 

5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ 

 
 

5.1 In memoriam 

 
Наша школа доживела је велики професионални и људски губитак. Услед последица болести 
изазване вирусом Корона, преминуо је наш колега, дугогодишњи наставник виолине и 
незаборавни диригент, прво симфонијског, а затим и хора основне музичке школе – Чаба 
Зима.  
 Пратили смо ток болести, надајући се позитивном исходу.  
У знак сећања на колегу Чабу, наш школски оркестар носиће његово име.  
Сматрам да је навођење његове биографије у мом извештају, израз неопходног и заслуженог 

пијетета.  
Рођен је у Котлини 1961. године, Република 
Хрватска. Основно музичко образовање стекао је у 
Осијеку, у класи проф. Еве Хухн. 1979. године 
завршавио је Средњу уметничку стручну школу у 
Печују (Р. Мађарска), а 1982. године дипломирао на 
Вишој школи за музичку уметност “Франц Лист” у 
Печују, у класи проф. Иштвана Ђерман. 1988. 
године стекао је диплому на Музичкој академији у 
Загребу, у класи доц. Винка Фабриса. 
Радио је као дугогодишњи проф. виолине у 
Музичкој школи “Исидор Бајић” Нови Сад и у 
Умјетничкој школи у Белом Манастиру (Република 
Хрватска). Преко тридесет година радио је у 
непосредном васпитно – образовном раду као 
професор виолине и диригент разних ансамбала, 
био члан бројних жирија. Више од тридесет ученика 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА за школску 2020/2021. годину 

 

19 

из његове класе, наставили су и завршили своје школовање на музичким академијама у земљи 
и иностранству и сада су успешни уметници или педагози. Од почетка педагошке каријере са 
својим ученицима, освајао је највиша признања на разним такмичењима у земљи и 
иностранству. 
  
Признања и захвалнице: 
1995. диплома за изузетан допринос развоју музичке педагогије и афирмацији Музичке школе 
„Исидор Бајић“ поводом 85. годишњице школе 
1997. захвалница фестивала Змајеве дечије игре 
2000. диплома Савеза друштава музичких и балетских педагога Србије за једногодишње 
истакнуте педагошке резултате. 
2002. захвалница града Шиклоша (Мађарска) за учешће на фестивалу Вар-фест. 
2005. захвалница града Диллинген ан Донау за учешће на манифестацији Европски дани 
сусрета у музици и песми – Терра Паннониа – Портус Футак. 
2007. награда Златно звонце за несебичан и драгоцен допринос улепшавању света детета од 
стране Центра за културну анимацију Нови Сад. 
2007. Годишња награда Заједнице музичких и балетских школа Србије за изузетне резултате у 
уметничком и педагошком раду 
  
Професора Зиму, ученици, родитељи и колектив ће памтити по посвећеном, професионалном, 
ведром и инспиративном приступу деци, колегама и настави. 
  
Нека му је вечна слава. 
 
 

5.2  Стручно усавршавање наставника 

 
Поред онлајн семинара Музика уз помоћ рачунара, који су похађали наставници камерне 
музике и теоретскиг и групних предмета крајем првог полугодишта, наши наставници 
похађали су још различитих обука.  
Пресек стручног усавршавања приказан је у следећој табели:  

 

У
 у

ст
ан

о
ви

 

 Број бодова по 

одсецима 

Укупан број присутних 

(запослених) 

Теоретски одсек основна 555 то основна 

Теоретски одсек средња 166 то средња 

Дувачки одсек 854 16 

Гудачки одсек 158 15 

Одсек клавира 1999 сви наст. стручног већа 

Полиинструментални одсек 286 9 

Хармоника 120 12 

Одсек соло певање 784 7 

 

 

 

В
ан

 

ус
та

н
о

ве
 Теоретски одсек – основна шк. 192 ТО - основна шк. 

Теоретски одсек – средња шк. 293 ТО - средња шк. 

Дувачки одсек 228 16 

Гудачки одсек 1650 15 
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Одсек клавира 160 сви наст. стручног већа 

Полиинструментални одсек 56 9 

Хармоника 224 12 

Одсек соло певање * 7 

 
*Услед пандемије COVID-19 стручна усавршавања (стручно усавршавање ван установе, 
акредитовани семинари, скупови и сл.) одржавана су путем договорених платформи. 
Наставници и стручни сарадници су у складу са препорукама Министарства просвете, 
упућивани на индивидуалне и групне едукације, вебинаре и конференције. Наставници су се 
радо одазивали и присуствовали овим едукацијама. 

 

 
  
 

5.3  Лиценце наставника 

 
  
 У овој школској години полагали су у школи програм за увођење у посао наставника 
следећи запослени:  
 

• Сандра Дропо Рамаји 

• Јелена Тодоровић 

• Соња Миљанић  

• Наташа Савић  
 
Ради се о такозваном првом делу испита за лиценцу који се полаже у установи – 
одржавањем часа пред Комисијом коју чине наставници и педагог школе. Након тога, 
кандидати за стицање лиценце ће бити пријављени за полагање испита при 
Покрајинском секретаријату за образовање. Ове школске године нико није у целини 
полагао испит за лиценцу. 
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6. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

  

6.1  ИЗГРАДЊА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ”ИСИДОР БАЈИЋ” И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ У НОВОМ САДУ СА 

КОНЦЕРТНОМ ДВОРAНОМ 

  

Радови на изградњи Музичке и балетске школе са концертном двораном завршени 

су у децембру 2020. године. 

 Такође, у децембру 2020. године завршени су и радови у ентеријеру објекта. 

 Изградњом објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ Нови Сад са концертном двораном 

добиће се простор који је око четири пута већи од постојећег (15.000 квадратних метара), 

просторно и структурно организован да ће омогућити задовољење свих потреба специфичног 

васпитно - образовног процеса, вишеструко повећаном броју уписаних ђака. Изградњом новог 

објекта школе ће добити одговарајући радни простор, чиме ће се знатно побољшати услови 

рада и омогућити већем броју ученика да похађају ове школе. Пројектом предвиђена 

концертна дворана ће бити намењена ученицима музичке и балетске школе, за одржавање 

јавних часова и школских приредби, као и за одржавање концерата и других јавних 

манифестација. Град Нови Сад је кандидат за престоницу културе у 2022. години. Изградња 

оваквог пројекта у великој мери доприноси имиџу града, јер ће представљати регионални 

центар уметничког дешавања, поготово узимајући у обзир чињеницу да је музичка школа 

”Исидор Бајић” организатор интернационалних манифестација, на којима сваке године 

учествује више стотина извођача, представника свих континената: Меморијал Исидор Бајић - 

престижно пијанистичко такмичење, Међународно такмичење за кларинет и флауту ”Антон 

Еберст”, Светска конференција клавирских педагога, пијаннста и уметника, Фестивал Исидор 

Бајић итд. 

  Реализацијом пројекта изградње објекта: 

• трајно се решава проблем смештаја школе, након дугогодишњег подстанарског живота 

• трајно се решава проблем недостатка концертног простора тј. акустичне сале за 

извођење класичне музике 

• школа добија могућност проширења, не само у смислу броја ученика, већ и могућност 

отварања нових одсека 

• добија се просторно и структурно организован објекат који ће омогућити задовољење 

свих потреба специфичног васпитно образовног процеса 

• омогућава се организовање регионалног центра за подршку талентима у свим 

областима уметности 

• омогућава се развој и реализација програма уметничког инклузивног образовања 

• врши се унапређење студијских капацитета са најсавременијом опремом за аудио и 

видео снимање 

• негује се и унапређује дечје стваралаштво… 

и још велики број у овом моменту несагледивих предности, а које ће се показати у врхунским 

условима за рад и стварање. 
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 Задовољни смо да је централна манифестација Дочека 7529, организованог од стране 

организације Европска престоница културе, одржана управо у новој концертној дворани, те да 

је на сцени наступио наш најпознатији виолиниста Стефан Миленковић.  

 

 

Списак радова који су се изводили од септембра 2020. године до јуна 2021. године на 
градилишту Музичке и балетске школе са концертном двораном 

 
 
 Радови су изведени према пројекту ентеријера, чији је предмет био израда 
ентеријерских целина унутар школе. Целине које су обрађене, пројектом су подељена на 
свеску 1 и свеску 2. Свеска 1 обухвата пројекте опремања са спецификацијама све потребне 
опреме и ентеријере јавних простора унутар објекта. Свеска 2 обухвата ентеријере 
појединачних целина унутар обе школе. У Mузичкој школи различити одсеци подељени су по 
спратовима и имају сваки своју карактеристичну боју, која се провлачи кроз ентеријер. 
Учионице су подељене на учионице опште, групне и индивидуалне наставе. Распоређене су по 
свим спратовима. Ентеријер је рађен за сваку целину посебно.  
 Музичка школа садржи административни блок са канцеларијама запослених, које су 
опремљене тако за задовољавају потребе вођења администрације школе. На I спрату су 
библиотека, соба за дизајн звука, одмориште за ученике, које је замишљено као место са 
клупама за седење, „лејзи – беговима'', столовима. На III спрату смештена је спомен соба  
посвећена Исидору Бајићу, са стакленим витринама за музејску поставку. На II спрату налази се 
и учионица за стране језике са системом за учење језика са посебним софтвером, као и још 
једно одмориште за ученике.  
 Музичка школа има и две сале за јавни час на  III спрату. Због специфичних захтева 
имају високе плафоне. Као такве замишљене су као једноставни простори са троугластим 
светиљкама који висе као лустери. На III спрату  налази се и једна мања концертна дворана са 
176 места. Сала на III спрату је простор намењен дешавањима са планираним мањим бројем 
места. Простор је акустички решен. Изабране су три боје седишта, зелена и две нијансе сиве.  
 Учионице опште наставе су планиране као простори који имају обраду зидова у три 
боје зависно од боја које су врата на том спрату. Као такве дефинисана је шема бојења у 
графичкој документацији. Одморишта су простори намењени боравку ученика у паузама 
између наставе. Као такви замишљени су као опуштени весели простори са седењем за 
дружење.  
 Забавиште је део музичке школе, намењено деци од 5 до 9 година. Намештај је 
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прилагођен узрасту деце, као и садржаји.  
 Соба за дизајн звука је простор намењен новом смеру музичке школе. Простор је 
прилагођен пројекту акустике.  
 Библиотека је простор намењен да буде креативна радионица музичке школе са 
мноштвом различитих садржаја.  
 Сала за хор је посебна целина прилагођена својој намени. 
 

Опис радова 
I МОЛЕРСКИ РАДОВИ 
 

• Набавка материјала и бојење појединих зидних површина (према цртежима 
ентеријера) полудисперзивном бојом - учионице, ходници, канцеларије 

• Набавка материјала и бојење појединих зидних површина (према цртежима 
ентеријера) полудисперзивном бојом - приземље 

• Набавка материјала и бојење појединих зидних површина (према цртежима 
ентеријера) полудисперзивном бојом - спрат 

• Набавка материјала и бојење појединих зидних површина (према цртежима 
ентеријера) полудисперзивном бојом – кафе, III спрат. 

• Набавка материјала и бојење стубова имитирајући терацо (према цртежима 
ентеријера) 

• Бојење одређених површина, бојом која после бојења даје ефекат школске табле у 
забавишту по пројекту ентеријера. 

• Израда молерске технике ДЕКОР ДЕСЕРТ. Технику примењена на зидовима према 
пројекту ентеријера 

• Израда молерске технике ДЕКОР БЕТОН ЛУК. Технику примењена на зидовима према 
пројекту ентеријера 
 

II НАМЕШТАЈ 
 

• Израда и монтажа клупе од фурнираног медијапана у дезену дрвета храста са 
иноксним рамом и са јастуцима од штофа у сивој боји (све према цртежима 
ентеријера). 

• Израда и монтажа клупе од фурнираног медијапана у дезену дрвета природног храста 
у комбинацији са бојеним медијапаном у светло сиво и са масивом храста са 
јастуцима од штофа у сивој боји (све према цртежима ентеријера). 

• Израда и монтажа клупе од фурнираног медијапана у дезену дрвета природног храста 
у комбинацији са бојеним медијапаном у светло сиво и са масивом храста са 
јастуцима од штофа у сивој боји  (све према цртежима ентеријера). 

• Израда и монтажа лучне клупе од фурнираног медијапана у дезену дрвета природног 
храста у комбинацији са бојеним медијапаном у светло сиво и са масивом 
храста са јастуцима од штофа у сивој боји (све према цртежима ентеријера).  

• Израда и монтажа лучне клупе од фурнираног медијапана у дезену дрвета природног 
храста у комбинацији са бојеним медијапаном у светло сиво и са масивом 
храста са јастуцима од штофа у сивој боји са жардињером (све према цртежима 
ентеријера). 

• Израда и монтажа клупе од фурнираног медијапана у дезену дрвета природног храста 
у комбинацији са бојеним медијапаном у светло сиво и са масивом храста са 
јастуцима од штофа у сивој боји  (све према цртежима ентеријера).  

• Израда и монтажа облоге зида од гредица од масива са подконструкцијом (све према 
цртежима ентеријера). 

• Израда и монтажа рама од масива храста за плакате. 

• Израда и монтажа рама од масива храста за плакате. 

• Израда и монтажа лучне клупе од фурнираног медијапана у дезену дрвета природног 
храста у комбинацији са бојеним медијапаном у светло сиво и са масивом 
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храста са јастуцима од штофа у сивој боји са жардињером (све према цртежима 
ентеријера). 

• Израда и монтажа лучне клупе од фурнираног медијапана у дезену дрвета природног 
храста у комбинацији са бојеним медијапаном у светло сиво и са масивом 
храста са јастуцима од штофа у сивој боји са жардињером (све према цртежима 
ентеријера). 

• Израда и монтажа лучне клупе од фурнираног медијапана у дезену дрвета природног 
храста у комбинацији са бојеним медијапаном у светло сиво и са масивом 
храста са јастуцима од штофа у сивој боји са жардињером (све према цртежима 
ентеријера). 

• Израда и монтажа лучне клупе од фурнираног медијапана у дезену дрвета природног 
храста у комбинацији са бојеним медијапаном у светло сиво и са масивом 
храста са јастуцима од штофа у сивој боји са жардињером (све према цртежима 
ентеријера). 

• Израда и монтажа пулта гардеробе од медијапана високи сјај, сиве боје са горњом 
плочом од масива, са унутрашње стране су полице и фиоке (све према 
цртежима ентеријера). 

• Израда и монтажа металних цеви од инокса за кацење гардеробе са полицом од 
масива. 

• Израда и монтажа шанка димензија од медијапана високи сјај, сиве боје са горњом 
плочом од масива која је спојена са доњим делом шанка са инокс цевима (све 
према цртежима ентеријера). Горња плоча са доње стране има лед траку. 

• Израда и монтажа доњих кухињских елемената од медијапана високи сјај, сиве боје са 
радном плочом Еггер Храст Хамилтон Х3303 СТ10. Корпуси који се не виде 
израђују се од универа Еггер У707 СТ9 свилено сива дебљине 18мм, фронтови и 
сокла се израђују од медијапана у високом сјају у боји универа дебљине 19мм. 
Отварање доњих елемената укопаним ручкама у медијапану. (Све према 
цртежима ентеријера)-приземље 

• Израда и монтажа доњих кухињских елемената и горњих кухињских елемената. 
Корпуси који се не виде израђују се од универа Егер У702 СТ9 кашмир сива 
дебљине 18мм, фронтови и сокла се израђују од медијапана у високом сјају у 
боји универа дебљине 19мм, елементи фијока су израђени од ламериланог 
буковог фурнира (ламериланог отпреска). Отварање доњих елемената укопаним 
ручкама у медијапану, а горњих на притисак. На доњој страни радне плоче део 
који гледа према седењу налази се лед трака - III спрат 

• Набавка и монтажа керок радне плоче и керок плоче за обраду зида изнад радне 
површине и у шанку (према цртежима ентеријера) - III спрат 

• Израда и монтажа зидних полица од масива које су фиксиране помоћу инокс цеви (све 
према цртежима ентеријера). Свака полица са доње стране има лед траку. 

• Израда и монтажа пулта за седење од медијапана високи сјај у сивој боји са горњом 
плочом од масива (све према цртежима ентеријера). Горња плоча са доње 
стране има лед траку. 

• Израда и монтажа зидних полица. Полице су од медијапана у високом сјају фиксираних 
помоћу инокс носаца. На доњој страни сваке полице налази се лед трака - III 
спрат 

• Израда и монтажа облоге од гредица од масива храста са подконструкцијом - III спрат 

• Израда и монтажа облоге зида од гредица од масива са подконструкцијом (све према 
цртежима ентеријера). 

• Израда и монтажа полице. Рам је од фурнираног медијапана и полице су од 
медијапана у високом сјају (све према цртежима ентеријера) - III спрат 

• Израда и монтажа клупе од фурнираног медијапана у дезену дрвета природног храста 
у комбинацији са бојеним медијапаном у светло сиво и са масивом храст са 
жардињером, седење је са обе стране, седишта и наслон тапацирана (све према 
цртежима ентеријера). 
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III ДЕКОРАЦИЈА 
 

• Набавка вештачке пузавице за жардињере. 

• Набавка вештачке пузавице за жардињере-хол горњи 

• Набавка вештачког дрвећа предвиђеног унутар пулта за седење. 

• Набавка и постављање вештачке пузавице за жардињеру - III спрат 

• Набавка декоративног белог камена. 

• Израда и постављање плаката стампаних на платну 

• Израда и постављање плаката стампаних на платну 

• Израда самолепљивих натписа у просторијама скола. Натписи штампани на 
висококвалитетној мат фолији произвођача фолија Оракал. Натписи аплицирани на 
чисту, равну подлогу зида према пројекту ентеријера. 
 

IV ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 

•        Набавка и постављање итисона. 
 
ОПРЕМАЊЕ ОБЈЕКТА 
Са посебном пажњом је објекат опремљен, а реализација пројекта опремања обухватила је 
три сегмента: 

• Школски намештај  

• Мултимедијалну опрему 

• Музичке инструменте 
 

Посебно је значајно истакнути опремљеност музичким инструментима. 
За потребе објекта, пројекат опремања музичким инструментима је подразумевао набавку: 
 

1. УДАРАЧКИХ ИСТРУМЕНАТА (маримба, вибрафон, ксилофон, тимпани, глокеншпил, 
велики бубањ, чинеле, добоши, том томови, сет бубњева…) 

2. ХАРФИ (2 ком) 
3. МУЗИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗА ЏЕЗ САСТАВЕ  
4. КЛАВИРА (44 ком) 
5. ПИЈАНИНА (20 ком) 
6. ЕЛЕКТРИЧНИХ КЛАВИРА (12 ком) 
7. ОПРЕМЕ ЗА КЛАВИРСКУ РАДИОНИЦУ 
8. ХАРМОНИКА (26 ком) 
9. ОПРЕМЕ ЗА КОНЦЕРТНУ САЛУ 
10. ОСТАЛА ОПРЕМА (пултеви, сталци за инструменте, колица за пултеве, бина, 

практикабле, диригентски пултеви…) 
 

Испорука свих сегмената опреме је била сукцесивна и одвијала се током 2020 и 2021. године. 
 

6. 2 Донација - обоа 

 

 Резултат дугогодишње квалитетне сарадње са Музичком омладином Новог Сада јесте 
донација у виду инструмента – обоа Јамаха, у вредности од око 3400 евра. У оквиру 
међудржавне сарадње земаља дунавске регије, опредељена су средства за набавку 
инструмента. Задовољни смо што је  Милан Радуловић, директор МОНС-а, сматрао да смо 
управо ми којима је вредно поклонити инструмент.  
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 Примопредаја инструмента обављена је почетком децембра у свечаној сали Школе, уз 
присуство медија, проф. Љиљане Сегеди, која је у име дувачког одсека преузела инструмент.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ИНИЦИРАЊЕ И ПОДРЖАВАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 

 

 Музичка школа, по својој природи, врши веома важну улогу у културном животу и 
пулсу града. С тим у вези, наши ученици се, за разлику од својих вршњака у многим другим 
другим институцијама образовања, већ од првог дана васпитавају у духу своје будуће 
професије. 
 Сматрам, зато, да је изузетно важно, њихове бројне коцертне активности, посматрати 
управо као вид предузетничког духа.  
 
 Ова година је специфична у сваком смислу, тако да наступи као такви нису били 
могући. Ипак, наша школа је оставила трага у одржаним културним догађајима. 

 
 

7.1. Јавни наступи 

 

7.1.1 Јавни наступи у концертној сали Школе 

 
Због пандемијских мера, у концертној сали није било концертних активности. Сала је 

била употребљена за одржавање наставе теоретских предмета, јер је због своје пространости 
могла обезбедити потребне услове.  

Из истог разлога, у сали нису одржавани јавни часови.  
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7.1.2 Јавни наступи ван Школе 

 
  

• Фестивал камерне музике, 11. 9. 2020. 
Наши ученици наступили су на Фестивалу камерне музике, у културној станици Свилара.  
 

 
 
 

• Петра Спасојевић гостује на концерту виолинисте Немање Радуловића 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• У оквиру манифестације Храна за 
уши, наши ученици наступили су на 

градској (Рибљој) пијаци.  
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• Virtuosos V4 
 
 
 
 Почетком полугодишта, реализована 
је финална етапа музичког шоу-програма у 
продукцији Мађарске телевизије. Нашу 
земљу представљало је четири кандидата, 
од којих су двоје били ученици наше школе: 
Лана Зорјан и Петра Спасојевић.  
Шоу је био такмичарског карактера, са 
великом медијском пропраћеношћу и 
изузетно квалитетним члановима жирија 
(чувени виолиниста Немања Радуловић).  
Лана се пласирала у финале такмичења.  
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Петра Спасојевић на снимању програма  

 
 

• Дечја недеља 
  
Традиционална манифесација Дечја недеља, на којој наши ученици редовно учествују, 
одржала се и ове прве недеље у октобру.  
 
 Поред Лане Зорјан, младе виолинисткиње, активно учешће су узели и Бајићеви 
славуји.  
 
 
 

    



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА за школску 2020/2021. годину 

 

30 

 
 
Следи табеларни приказ јавних наступа наших ученика, на основу кога се види колико смо 
пратили и били део културне сцене у граду.  
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Датум наступа Место наступа / Програм Наступ 

11. 09. 2020. Културна станица Свилара Нови 
Сад 
Фестивал камерне музике 

Трио Da Capo  
Катарина Сладојевић – флаута 
Нађа Пушкаревић – флаута 
Даниел Леш – клавир 
класа: Ксенија Мијатовић Кором 
 
Трио Рота  
Јована Дугоњић – флаута 
Катарина Бадњар – виолина 
Бошко Стојадиновић – клавир 
класа: Ксенија Мијатовић Кором 
 
Трио Reformed  
Наташа Петковић – флаута 
Алекса Пенић – виолончело 
Игор Далагија – клавир 
класа: Ксенија Мијатовић Кором 
 
 

16. 09. 2020. Дигитални омладински центар 
Нови Сад 

Нађа Пушкаревић – флаута 
Катарина Сладојевић – флаута 
Класа: Ксенија Мијатовић Кором 

09. 05. 2021. Културни центар Зрењанин 
Концерт Концерт зрењанинског 
камерног оркестра 

Андреј Балаж – виолина 
Класа: Виталиј Гулијчук 

13. 05. 2021. Концерт Нишког симфонијског 
окрестра  
Ниш 

Солиста: Петра Спасојевић – клавир 
Класа: Ана Фрлин 

27. 05. 2021. Културна станица Еђшег Нови Сад 
Годишњи концерт камерних 
састава МШ „Исидор Бајић“ 
 

Трио Grazioso 
Василија Петровић - флаута 
Исидора Гајин - виолина 
Ирина Шаматић - клавир  
класа: Ксенија Мијатовић Кором 
 
Сташа Стајић – тенор  
Алексеј Дарабуц – баритон 
Јелена Стојадиновић – клавир  
класа: Милана Вуксан 
 
Милена Јанковић - виолина  
Владан Продановић - хармоника  
класа: Игор Парошки 
 
Трио Лумино 
Дарија Арнаутовић - кларинет  
Ана Мат - виолина  
Петра Спасојевић - клавир 
класа: Ксенија Мијатовић Кором 
 
 
Ива Чичовачки – сопран 
Марија Варагић – флаута  
Јована Варагић – клавир  
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класа: Милана Вуксан 
 
Дуо флаута “Исидор Бајић” 
Катарина Сладојевић – флаута  
Нађа Пушкаревић - флаута  
класа: Ксенија Мијатовић Кором 
 
Трио Offbeat 
Вук Петровић - алт саксофон  
Радош Манигода - тенор саксофон 
Наталија Пушић – клавир  
класа: Сандра Дропо Рамаји 
 
 
Ивана Говорчин – сопран  
Милица Николић – сопран 
Невена Кос – клавир  
класа: Милана Вуксан 
 
Трио Les béatitudes 
Стефан Тодоровић - кларинет 
Алексаднар Срдић - тромбон  
Луција Улићевић - клавир  
класа: Ксенија Мијатовић Кором 
 
Милица Злоколица – сопран  
Александер Бранко Галоња Koghil – 
баритон 
Ана Божић – клавир  
класа: Милана Вуксан 
 
Трио Reformed 
Наташа Петковић - флаута 
Алекса Пенић - виолончело  
Игор Далагија - клавир  
класа: Ксенија Мијатовић Кором 
Дуо Speranza 
Кристина Лакић - виолина  
Јован Томић - хармоника 
класа: Игор Парошки 
 
Трио Da Capo 
Катарина Сладојевић – флаута 
Нађа Пушкаревић - флаута 
Даниел Леш - клавир  
класа: Ксенија Мијатовић Кором 

01. 06. 2021. Клуб Ресет Нови Сад 
Промоција Фестивала НЕО 

Лана Зорјан – виолина 
Класа: Арабела Зорјан 
Петра Спасојевић – клавир 
Класа: Ана Фрлин 

04. 06. 2021. Културна станица Свилара Нови 
Сад 
Концерт ученика МШ „Исидор 
Бајић“ 

Нађа Пушкаревић – флаута 
Катарина Сладојевић – флаута 
Класа: Ксенија Мијатовић Кором 
Кл. сарадник: Филип Милисављевић 
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Гост концерта: Даниел Леш-клавир 

05. 06. 2021. Летња сцена Гардош Земун 
Манифестација „Сачувајмо 
планету“ 

Гудачки оркестар Чаба Зима 
Диригент: Катарина Божић 

07. 06. 2021. Концерт Симфонијског оркестра 
Мостара (БиХ) 

Лана Зорјан – виолина 
Класа: Арабела Зорјан 

13. 06. 2021. Годишњи концерт школице 
„Чаробна фрула“ 

Дане Новков, Евгенy Рјазанцев, 
Димитије Турукало (саксофон) 
Класа: Сандра Дропо Рамаји 
 Миа Хићил и Ања Зељковић (флаута) 
Класа: Јасна Марковић Вујановић 

14. 06. 2021. Црвени крст Новог Сада 
Додела награда добровољним 
даваоцима крви 

Нађа Пушкаревић – флаута 
Катарина Сладојевић – флаута 
Класа: Ксенија Мијатовић Кором 

15. 06. 2021. Видовдански концерт у 
организацији Кола српских сестара 

Исидора Крмпотић – виолончело 
Класа: Јудит Нидерхолцер Јосифоска 
Стефан Тодоровић – кларинет 
Класа: Ђуро Пете 
Сергеј Гачевић – гитара 
Класа: Рашко Радовић 

15. 06. 2021. Двориште Музеја Војводине 
Нови Сад 
Рођендански концерт 

 
 
 
 

Дечји хор „Бајићеви славујеи“ 
Диригент: Ана Ковачић 

17. 06. 2021. Културна станица Еђшег Нови Сад 
Музичка променада 
Концерт ученика МШ „Исидор 
Бајић“ из класе клавир Марије 
Ђокић 

Данијел Вујановић – 1. ОМШ клавира 
Лана Мандић – 1. ОМШ клавира 
Магдалена Марић – 1. ОМШ клавира 
Аурора Ракић – 2. ОМШ клавира 
Максим Говорчин -3. ОМШ клавира 
Калина Симовић – 4. ОМШ клавира 
Теодора Јовић – 4. ОМШ клавира и 5. 
ОМШ флауте 
Бојана Пишталовић – 6. ОМШ клавира 
Нађа Пушкаревић – 2. разред 
упоредног клавира, 2. ВИС флауте 
Сара Зубовић – 2. разред упоредног 
клавира, 2. ВИС флауте 
Оливера Новаковић – 3. разред 
клавира (Теоретски одсек) 
Вељко Караман – 4. разред упоредног 
клавира, 4. ВИС флауте 
 
Специјална гошћа: 
Михаила Пушкаревић - флаута, 1. омш 



ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ДИРЕКТОРА за школску 2020/2021. годину 

 

34 

(класа: Ксенија Мијатовић Кором) 
 

21. 06. 2021. Светски дан музике 
Концерт Војвођанског 
симфонијског оркестра 
Двориште гимназије Јован 
Јовановић Змај 
Нови Сад 

Солиста: Лана Зорјан – виолина 
Класа: Арабела Зорјан 

24. 06. 2021. Културна станица Еђшег Нови Сад 
Солистички концерт 

Наташа Петковић – флаута 
Класа: Маријана Јосиповић Мирковић 

12 - 21. 
08.2021. 

Бисери класичне музике  
Летња турнеја Војвођанског 
симфонијског оркестра по 
Војводини 
Суботица (12. август), Зрењанин 
(15. август), Сремска Митровица 
(17. август), Сомбору (19. август) и 
Вршац(21. август 

Солиста: Лана Зорјан – виолина 
Класа: Арабела Зорјан 

 
 

 
 
 
 

7.2 Хуманитарни концерт „Музичари великог срца“ 

 
 Крајем децембра сваке школске године, навикли смо на пуну синагогу – испуњену 
позорницу и испуњена места за публику поводом концерта Музичари великог срца.  
 Иако тако нешто није било могуће ове године, Бајићеви славуји ипак су спровели 
хуманитарну акцију, помажући бројним хуманитарним организацијама, да се њихов глас чује 
кроз песму и музички спот. У оквиру музичког спота који су Бајићеви славуји припремили, 
налазе се банери великог броја организација, што је својеврстан позив грађанству да се 
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одазове акцијама које организују ова удружења. Ова акција препозната је и у медијима, од 
стране Н1 телевизије и емисије Добро у људима, у којој су гостовали Славуји и проф. Ана 
Ковачић.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=NRqeEEcANLY&fbclid=IwAR21RdfpQT5jUdXHzOKHS1BDe4qIEK
p2I_YF3kMeM-yoDX4fnb-Rq-ePlgE 

 
 

   
 

7.3 Музичко забавиште на представи Чаробна фрула 

 
  
 
 
 
Иако хронолошки гледано, овај део 
припада почетку школске године, желим 
да извештај о нашем присуству у јавним 
дешавањима заокружим управо овим 
лепим фотографијама – наши најмлађи 
полазници присуствовали су правој опери: 
извођењу Моцартове Чаробне фруле у 
Дунавском парку.  
 

 Надамо се да ће ситуација, како време буде одмицало, ићи даље према догађајима 
ове врсте, јер и ми смо потребни публици, и публика нама.  
 Организацију посете приписујемо проф. Ани Ковачић. 

 

  
  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NRqeEEcANLY&fbclid=IwAR21RdfpQT5jUdXHzOKHS1BDe4qIEKp2I_YF3kMeM-yoDX4fnb-Rq-ePlgE
https://www.youtube.com/watch?v=NRqeEEcANLY&fbclid=IwAR21RdfpQT5jUdXHzOKHS1BDe4qIEKp2I_YF3kMeM-yoDX4fnb-Rq-ePlgE
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Последњи наступ наших ученика у овој школској години: 
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7. 4 Дан школе 

 
 

 У овој школској години стакли су се услови да организујемо прославу Дана школе. 
Уобичајени начин на који обележавамо овај дан јесте велики концерт ансамбала, у оквиру 
којих готово сви ученици наступе – навикли смо на препуну новосадску Синагогу и насмешена 
лица родитеља и публике.  
 Ове година нам епидемијске мере и даље нису дозволиле велику прославу, али смо 
имали могућност да бар организујемо концерт, држећи се прописа који се односе на социјалну 
дистанцу и број присутних.  
На концерту су наступили наши најуспешнији солисти, који су и у овој години остварили низ 
запажених резултата.  
Било је истински дирљиво окупити се поново у концертној сали Школе, која никада тако дуго 
није била без музике, као и видети задовољне колеге у публици. Концерт је био на врхунском 
нивоу, као да се све одвијало у потпуно уобичајеним околностима, а одржан је 19. маја 2021. 
године, последњи пут у школској згради у Његошевој 9.  
На јутјуб каналу школе, могуће је послушати цео концерт: 

 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4UPKvjzwmH0JF3GpRzPU5jsBwqOEMtRH 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL4UPKvjzwmH0JF3GpRzPU5jsBwqOEMtRH
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8. ЗАКЉУЧЦИ И МЕРЕ 

 
Школска 2020/21. година носила је у себи прегршт нада, реалности, борбе и победа. 

Епидемиолошка ситуација постала је нешто на шта смо се морали навикнути, наставни процес 
мењао је своје облике. Постали смо свесни колико живот може бити стваран и колико је 
уметност коју ми стварамо кроз образовање важна и незаобилазна.  

У вртоглавој близини пресељења у нову школску зграду, све друго постаје секундарно.  
Остварење мог личног сна, ближи се свом остварењу, док са најближим сарадницима 

обезбеђујем последњу потребну документацију за прелазак у нови простор и отварам врата 
нових снова.  

 
 

НОВА ШКОЛСКА ГОДИНА ПОЧЕЋЕ И ОКОНЧАЋЕ СЕ У ПОТПУНО НОВИМ УСЛОВИМА 
 
Пред свима нама је пут реалног просперитета, али и нових задатака, које овакви услови 

неминовно намећу.  
Сигурно је да ће моја листа задатака бити дужа и опсежнија, а планови храбрији и 

амбициознији него икада.  
 

 
 
У Новом Саду,                                                                 Директор МШ „Исидор Бајић“  
 

31. августа 2021. године                                          Проф. мр Радмила Ракин-Мартиновић   
 
 
                ---------------------------------------------------- 
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