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I УВОД

КРАТАК ИСТОРИЈАТШКОЛЕ

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 67.

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.

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.
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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

Током прве године рада, заживело је коришђење свих капацитета школе. Одређена поступност
примењена је у отварању концертних дворана.

II ОПШТИ ПОДАЦИ ОШКОЛИ

Назив школе „Музичка школа Исидор
Бајић Нови Сад”

Адреса Булевар цара Лазара 67

Контакт подаци школе

Телефон / факс 021/529-078, 021/529-866,
021/524-580

Званичнa имејл адреса skola@isidorbajic.edu.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 ЈЕШКОЛА 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

РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА
И РАЗЛИЧИТИХ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ УШКОЛИ 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.
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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

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.
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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

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).
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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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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.

III ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
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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

Од 1. септембра 2021. године, настава се одвија у новој школској згради, на адреси Булевар цара Лазара
67.

Нови материјално технички услови у потпуности задовољавају све потребе одвијања наставе и
концертних активности, као и проширених делатности, које су део календара рада наше музичке школе.

Преласком у нови објекат:
 трајно су решени проблеми смештаја школе, након дугогодишњег подстанарског живота
 решен је проблем недостатка концертног простора тј. акустичне сале за извођење класичне музике
 школа је добила могућност проширења, не само у смислу броја ученика, већ и могућност отварања нових

одсека - у наредној школској години уписује се прва генерација на Одсеку за дизајн звука
 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…
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и још велики број у овом моменту несагледивих предности, а које ће се показати у врхунским условима
за рад и стварање.

Будући да се у једној згради налазе музичка и балетска школа, као и концертна дворана, овај простор је
административно подељен, тако да музичка школа располаже следећим капацитетима:
 учионице за индивидуалну, групну и наставу у музичком забавишту (хармоника 8, дувачи 14, поли -

инструментални 10, гудачи 15, клавир 24, соло - певање 6, теоретска настава СМШ - 14, теоретска настава
ОМШ и забавиште - 6)

 просторије за пријем родитеља
 оставе за инструменте
 теретана - сала за физичко
 библиотека
 4 зборнице
 7 административних канцеларија
 сала за састанке
 канцеларија за ПП службу
 2 концертне сале за јавне часове, са припремним просторијама
 амфитеатарска концертна дворана
 сала за пробе хора и оркестра
 простор за помоћно техничко-особље
 просторија за клавир-штимера
 просторија за домара
 кошаркашки терен
 просторије за архивки материјал
 ограђени паркинг простор са чешљевима за бицикле

Учионице су опремљене инструментима и потребним намештајем.

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
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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 ЕШ ЕЊ 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 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,
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- 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,

- 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,
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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,

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,
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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).

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.
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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

104 Број наставникa
индивидуалне наставе

104 Одсек за клавир 41

Клавирски сарадници 11 Клавирски сарадници 11 Одсек за
хармонику

13

Педагошки руководиоци
(директор, пом. дир.)

2 Одсек за дувачке
инструменте

17

Стручни сарадници (психолог,
педагог, нототекар )

3 Одсек гудачке
инструменте

17

Административно-финансијски
радници

7 Одсек за
удараљке,
харфу и гитару

11

Радници на одржавању чистоће 17

Остали радници
(клавирштимер, домар,
портири)

4

УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ 185 УКУПНО 152 УКУПНО 152

ЗАПОСЛЕНИ У ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОМ РАДУ

Предмет

Запослени

Стручна
настава

Нестручна
наставаНеодређено

време
Одређeно

време
Спољни

сарадници

Теорет. настава 30 7 - 37 -

клавир 34 7 - 40 1

VЉУДСКИ РЕСУРСИ
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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 6 - 6 -

обоа 1 - - 1 -

кларинет 2 - - 2 -

саксофон 2 - 1 /

хорна 2 / - 2 -

труба - 1 1 1 1

тромбон 1 - - 1 -

фагот 1 - - 1 -

корепетиција 8 3 - 11 -

читање с листа за
клав.

1 - - 1 -

солфеђо ош 7 - - 7 -

УКУПНО 130 20 4 151 3
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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

Слободан Драгаш Бисока 7/1 СНП 1

УКУПНО 4

ЗАПОСЛЕНИ ВАН НАСТАВЕ

Презиме и име Степен стручне
спреме Радни стаж Cтручни

испит Радни однос

Чиндрак Нада 7/1 27 Да Н

Аларгић Јелена 7/1 14 / Н

Челар Албина 4 27 / Н

Челар Наташа 4 7 Н

Миловановић Биљана 4 28 / Н

Подунавац Владимир 1 34 / 0

Милојевић Војин 4 33 / Н

Станков Сандра 3 12 / Н

Стојановић Биљана 4 28

Н

Мијатовић Нада 4 31 / Н

Кеврешан Душко 4 22 / Н
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Ђуричић Драган ОШ 26 / Н

Александра Буњевчев 3 15 / Н

Хани Аранка 3 24 Н

Мирић Адријана 3 14 / Н

Н

Владанка Живановић 4 33 / О

Бранка Ножинић 3 12 / О

Татијана Шкрбић 4 28 / О

Слађана Станковић 4 24 / О

Славка Стојанов 4 31 / О

Анита Трајбер 4 22 / О

Милана Вујков ОШ 26 / О

Дуња Бислимовић 3 15 / О

Драгица Ћалић 3 24 О

Ивана Бака 3 14 / О

Даниела Петракијева 1 34 / О

Ненад Рајковић 4 33 / О

Бранислав Жижа 3 12 / О

Извештај сачинила Нада Чиндрак, дипл. правник, секретар школе
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
У
ус
та
но
ви

Број бодова по
одсецима

Укупан број присутних
(запослених)

Теоретски одсек основна 630 то основна 6

Теоретски одсек средња 139 то средња 13

Дувачки одсек 1659 16

Гудачки одсек 1436 15

Одсек клавира 4658 стручно веће клавир

Полиинструментални одсек 286 9

Хармоника 1443 12

Одсек соло певање 925 7

В
ан

ус
та
но
ве

Теоретски одсек основна 144 то основна 6

Теоретски одсек средња 405 то средња 13

Дувачки одсек 432 16

Гудачки одсек 1820,5 15

Одсек клавира 1256 стручно веће клавир

Полиинструментални одсек 108 9

Хармоника 480 12

Одсек соло певање 48 7

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМУСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ

ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ

Име и презиме Бодови унутар
установе Бодови ван установе

Мирјана Ђукић - психолог 227 64

Оливера Амиџић - педагог 221 57
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* Стручно усавршавање (стручно усавршавање ван установе, акредитовани семинари, скупови и сл.) је
одржавано и путем договорених платформи.Наставници и стручни сарадници су у складу са препорукама
Министарства просвете, упућивани на индивидуалне и групне едукације, вебинаре, конференције и слично.
Наставници су се радо одазивали и присуствовали тим едукацијама.

*Појединачни извештаји са бодовима о стручном усавршавању и напредовању свих наставника налази се код
представника тима за професионални развој запослених по стручним већима и координатора тима у
документацији.

Координатор тима за професионални развој запослених Мирјана Ђукић, психолог

Директор школе проф. мр Радмила Ракин – Мартиновић

VI ОРГАНИЗАЦИЈА РАДАШКОЛЕ

РИТАМ РАДНОГ ДАНА И РАСПОРЕД ЧАСОВА

Школа ради шест дана у недељи у времену од 7:00 до 21:00 часова. Наставни процес се одвија у две
смене. Смене су наизменичне (А-недеља, Б-недеља, пре подне – после подне) при чему су у А-недељи 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.

НАЗИВ АКРЕДИТОВАНОГ СЕМИНАРА Компетенција Приоритет

Музика уз помоћ рачунара 10.2021., 02.2022. године. К1 П1
„Јачање професионалне улоге психолога у

школама“ психолог
К1 П4

Обука дигитална учионица Зоув /
Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане

ка исходима учења – онлине 24.11.2021,
03. 12. 2021. Сви наставници. Трајање 3 недеље.

Министарство
просвете

/

„Изазови професионалног идентитета педагога у савременом
друштвеном контексту“ педагог

симпозијум /
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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.
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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

У току тругог полугодишта, дошло је до промене у подели расредног старешинства у ОМШ.

Ова промена изазвана је највише изменом начина за евиденцију наставе, тј. увођењем електронског дневника.

За разлику од електронског дневника Галис, који је био прилагођен употреби у музичким школама, нови Ес
дневник, онемогућио је одређене приступе подацима, који су неопходни за вођење мтичних књига.
Док се административна ситуација у потпуности нереши, као и питање ауторизационих нивоа у Ес-дневнику,
од марта 2022, старешинства у ОМШ пренешена су на руководиоце стручних већа.

ПРЕГЛЕД ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНСТВА СМШ 2021/22.

I1 Никола Стојановић

I2 Александра Тасковић

II1 Мирјана Филиповић

II2 Ружица Илић Мансоури

III1 Татјана Божић

III2 Милица Војновић

IV1 Евица Чарнописки

IV2 Дарија Војновић
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VII ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА

ИЗВЕШТАЈ О БРОЈНОМ СТАЊУ УЧЕНИКА 2021/22.

I
разред

II
разред III разред IV разред V

разред VI разред

КЛАВИР 47 40 51 49 36 43

ХАРМОНИКА 39 28 31 19 21 19

Виолина 22 16 20 9 11 12

Виола 0 0 0 0 0 0

Виолончело 0 1 5 7 4 3

Контрабас 1 1 0 1 0 0

ГУДАЧИ 23 17 25 17 15 15

Гитара 10 12 16 3 9 4

Харфа 2 3 1 2 2 0

Ренесансна харфа 0 0 0 0 0 0

Удараљке 2 2 2 4 0 0

ПОЛИ-ИНСТРУМЕНТАЛНИ 14 17 19 14 11 4

Флаута 8 8 10 8 3 6

Обоа 3 3 2 1 0 0

Фагот 3 2 2 1 0 0
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Кларинет 5 3 7 3 0 0

Саксофон 5 3 3 3 0 0

Труба 4 1 2 1 0 0

Тромбон 3 5 4 1 0 0

Хорна 2 1 2 4 0 0

УКУПНО ДУВАЧИ 33 26 32 17 3 6

СОЛО ПЕВАЊЕ 17 9 2 0 0 0

Свега по разредима 173 137 160 110 86 87

УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ
ОСНОВНА МУЗИЧКАШКОЛА

Разред Одличних Врлодобрих Добрих Довољних Недовољних Неоцењених
Средња
оцена

одељења

I Ученици првог разреда се оцењују описно.

II 110 14 3 1 2 2
IV: 4,41

VI: 4,63

III 106 33 9 2 5 0
IV: 4,33

VI: 4,00

IV 70 29 16 2 2 2 IV: 4,14
VI: 4,44

V 42 27 11 1 3 2 4,29

VI 55 26 7 0 0 0 4,53
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СРЕДЊАМУЗИЧКАШКОЛА

Одељење I1

1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

*Исписани Стефан Сабо, Ивана Вукелић, Анa Мерковић и Биљану Јацић

2. УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

Бр
ој
уч
ен
ик

а

О
дл
ич
ни

В
рл
о
до
бр
и

Д
об
ри

Д
ов
ољ

ни

С
а

по
зи
ти
вн
им

ус
пе
хо
м

% С
а

не
до
во
љ
ни

м
ус
пе
хо
м

%

Н
ео
це
њ
ен
и

уч
ен
иц

и

%

П
ро
се
чн
а

оц
ен
а

од
ељ

ењ
а

38 23 10 2 - 35 94.74 - - 2 5.26 4.55

Одељење I2

1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

Одељење: I1 На почетку
школске
године

На крају II
полугодишта

42 38
Број упоредних ученика 7
Мушких 18
Женских 20

Одељење: I2 На почетку
школске године

На крају II
полугодишта

13 13
Број упоредних ученика 2
Мушких 3
Женских 10
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2. УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

Бр
ој
уч
ен
ик

а

О
дл
ич

ни

В
рл
о
до
бр
и

Д
об
ри

Д
ов
ољ

ни

С
а

по
зи
ти
вн
им

ус
пе
хо
м

% С
а

не
до
во
љ
ни

м
ус
пе
хо
м

%

Н
ео
це
њ
ен
и

уч
ен
иц

и

%

П
ро
се
чн
а

оц
ен
а

од
ељ

ењ
а

13 7 4 1 - 12 92,31% - - 1 7,69% 4,49

ОдељењеII1

1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

2. УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

Бр
ој
уч
ен
ик

а

О
дл
ич
ни

В
рл
о
до
бр
и

Д
об
ри

Д
ов
ољ

ни

С
а
по
зи
ти
вн
им

ус
пе
хо
м

%

С
а
не
до
во
љ
ни

м
ус
пе
хо
м

%

Н
ео
це
њ
ен
и

уч
ен
иц

и

%

П
ро
се
чн

а
оц
ен
а
од
ељ

ењ
а

31 17 7 3 0 27 87,10 % 1 3,23 3 9,67 4,46

Одељење: II1 На почетку
школске године

На крају II
полугодишта

31 31
Број упоредних ученика 6
Мушких 10
Женских 21
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Одељење II2

1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

2. УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

Бр
ој
уч
ен
ик

а

О
дл
ич
ни

В
рл
о
до
бр
и

Д
об
ри

Д
ов
ољ

ни

С
а

по
зи
ти
вн
им

ус
пе
хо
м

% С
а

не
до
во
љ
ни

м
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м

%

Н
ео
це
њ
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и

уч
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и

%

П
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се
чн
а

оц
ен
а

од
ељ

ењ
а

17 7 7 2 - 16 94,12 1 5,88 - - 4,11

Одељење III1

1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

2. УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

Бр
ој
уч
ен
ик

а

О
дл
ич

ни

В
рл
о
до
бр
и

Д
об
ри

Д
ов
ољ

ни

С
а
по
зи
ти
вн
им

ус
пе
хо
м

%

С
а
не
до
во
љ
ни

м
ус
пе
хо
м

%

Н
ео
це
њ
ен
и

уч
ен
иц

и

%

П
ро
се
чн
а

оц
ен
а
од
ељ

ењ
а

36 25 6 / / 31 79,49 3 7,69 5 12,82 4,66

Одељење: II2 На почетку
школске године

На крају II
полугодишта

21 17
Број упоредних ученика 1
Мушких 10
Женских 7

Одељење: III-1 На почетку
школске године

На крају II
полугодишта

39 39
Број упоредних ученика 12
Мушких 16
Женских 23
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Одељење III2

1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

2. УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

Бр
ој
уч
ен
ик

а

О
дл
ич
ни

В
рл
о
до
бр
и

Д
об
ри

Д
ов
ољ

ни

С
а

по
зи
ти
вн
им

ус
пе
хо
м

% С
а
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до
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љ
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м

%

Н
ео
це
њ
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и

уч
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и

%

П
ро
се
чн
а

оц
ен
а

од
ељ

ењ
а

18 6 9 0 0 15 83.33
% 2 11,11

% 2
11,
11
%

4,18

Одељење IV1

1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКA

Одељење: III2 На почетку
школске године

На крају II
полугодишта

18 18

Број упоредних ученика 2

Мушких 5

Женских 13

Одељење: IV-1 На почетку
школске године

На крају II
полугодишта

29 29
Број упоредних ученика 10
Мушких 8
Женских 21
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2. УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА

Бр
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ик
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а

29 19 8 2 / 29 100 - - - - 4,48

Одељење IV2

1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

2. УСПЕХ И ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА
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П
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а
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а
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а

15 7 6 2 0 15 100 - - - - 4,31

МАТУРСКИ ИСПИТ

 Одељење IV1

Број ученика Одличних Врлодобрих Добрих Довољних Недовољних
39 19 9 1 - -

Одељење: IV2 На почетку
школске године

На крају II
полугодишта

15 15
Број упоредних ученика 1
Мушких 6
Женских 9
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 Одељење IV2

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

Остаје да се реши проблем са појединцима који су можда негде дигитално недовољно вешти, па се
упишу у школи, што помало отежава креирање базе података за даљу обраду.

Осноне карактеристике овогодишњих пријемних испита су:
 У ОМШ: могућност избора више инструмената
 У СМШ упис на нови одсек: Одсек за дизајн звука.
 Велико интересовање на оба нивоа школовања.

Ове године, по први пут смо отворили могућност да приликом пријављивња, заинтересовани родитељи
одаберу још више инструмената. То је створило мало захтевнију ситуацију у организационом смислу - да не
би дошло до преклапања термина на различитим одсецима, али је наишло на добар одзив код родитеља и
изнедрило је практичну ситуацију након пријемног испита, тако да је ово пракса коју ћемо, уз мање
модификације примењивати и даље.

Број заинтересованих је био огроман, посебно када се има у виду број слободних места. Нпр, на клавир је
пријавњено преко 200 деце, на расположивих 30 места. Велики број пријављених ученика имали смо и на
свим другим одсецима.
Ово приписујемо и пресељењу у нову зграду, али и промотивним активностима и ћивости друштвених група.
Нови смер у средњој музичкој школи коначно је отворен - смер за дизајн звука, тако да су оба одељења у
средњој школи попуњена.

Број ученика Одличних Врлодобрих Добрих Довољних Недовољних
15 2 5 5 3 -
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И З В ЕШ Т А Ј ABRSM

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.

VIII ПРОЈЕКТИ УШКОЛИ
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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, 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
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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 2021/2022. године уписан је 91 кандидата.

Због епидемиолошке ситуације у вези COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, нисмо били у могућности да
реализујемо уживо АБРСМ циклус како код Практичних испита тако и код Испита из Теорије музике.
Полагање свих испита омогућено је у ОНЛИНЕ формату.

 ИСПИТ ИЗ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ

Током школске 2021/2022 године отворена је могућност полагања испита из Теорије музике у
ОНЛИНЕ формату тако да је омогућено да се испити полажу сваки месец. До краја школске 2021/2022 се
пријавило 6 кандидата и сви су положили испит из Теорије музике.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА НА ИСПИТЕ ИЗ ТЕОРИЈЕ
МУЗИКЕ И РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА УШК.2021/2022. ГОДИНИ

Ниво (Grade) Број пријављених кандидата за
испите (Number)

Резултати (Result)

4 1 Pass - 1

5 5 Distinction – 3
Pass - 2

TOTAL 6

Distinction – 3
Pass - 3

 ПРАКТИЧНИ ИСПИТИ - ОНЛИНЕ

Практични испити су организовани тако да се полагало Онлине путем као и прошле године. Онлине
Практичне испите пријавило се 85 кандидата. Отворена је могућност полагања испита сваки месец.

Од 85 кандидата који су се пријавили за полагање, 82 кандидата је положило одређене нивое и добили
сертификат.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ БРОЈА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА НА ПРАКТИЧНЕ ИСПИТЕ И
РЕЗУЛТАТИ КАНДИДАТА УШК.2021/2022. ГОДИНИ

Grade Number Result
Initial 2 Distinction – 2
1 26 Distinction – 13

Merit – 9
Pass – 3
ABS - 1

2 16 Distinction – 7
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Merit – 6
Pass – 3

3 11 Distinction – 3
Merit – 6
Pass –2

4 13 Distinction – 7
Merit – 3
Pass –2
ABS - 1

5 11 Distinction – 2
Merit – 7
Pass – 1
ABS - 1

6 3 Merit – 2
Pass – 1

7 - -
8 3 Distinction – 2

Merit – 1

TOTAL 85

Distinction – 33
Merit – 33
Pass – 12

82

ABS - 3

Извештај сачинила: Јелена Аларгић
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IX ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА СТРУЧНИХ
ОРГАНА, АКТИВА И ТИМОВА УСТАНОВЕ

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ

У школској 2021/2022. години одржано је десет седница Наставничког већа.

Време реализације Дневни ред

1. 3. 11. 2021. годинe

1. Усвајање записника са
претходне седнице
Наставничког већа;
2. Анализа успеха и владања
ученика на почетку школске
године и на крају I
класификационог периода
школске 2021/22. године;
3. Анализа сарадње са
родитељима на крају I
класификационог периода
школске 2021/22. године;
4. Анализа реализације
наставног плана и програма на
крају I класификационог
периода школске 2021/22.
године;
5. Убрзано напредовање
ученика;
6. Награда “Чаба Зима”

2. 29. 12. 2021. годинe

1. Усвајање записника са
претходне седнице
Наставничког већа одржане 3.
11. 2021. године
2. Анализа успеха и владања
ученика на крају I
полугодишта школске 2021/22.
године основна школа
3. Анализа успеха и владања
ученика на крају I
полугодишта школске 2021/22.
године, средња школа
4. Промена плана уписа за
средњу школу и верификација
новог образовног профила
5. Свети Сава 27. 1. 2022.
године у 12.00 часова
6. Матичне књиге, Eс-дневник
7. Усвајање предлога
кандидата за доделу награде
Нинослав Свијић
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8. Усвајање предлога
кандидата за доделу награде
Зима Чаба;
9. Признавање оцена ученика
(прилог).

3. 28. 2. 2022. годинe

1. Полугодишњи извештај о
раду директора школе у
школској 2021-22. години
2. Полугодишњи извештај
педагошко психолошке службе
у школској 2021-22. години
3. Полугодишњи извештај
стручних сарадника у школској
2021-22. години
4. Признавање оцена

4. 14. 3. 2022. годинe

1. Именовање чланова
Стручног актива за развој
школског програма за период
од 2022. до 2026. године.

5. 11. 5. 2022. годинe
1. Верификација раног
завршетка школовања ученице
Лене Бркљачић

6. 6. 6. 2022. годинe

1. Усвајање записника са
претходне седнице од 30. 3.
2022. године;
2. Информације о пријемним
испитима у ОМШ и СМШ.
3. Верификација успеха и
владања ученика IV1и IV2

одељења;
4. Признавање оцена (прилог
записнику).

7. 15. 6. 2022. годинe

1. Усвајање записника са
претходне седнице од 6. 6.
2022. године;
2. Верификација успеха
основне музичке школе;
3. Верификација матуре;
4. Избор ученика генерације;
5. Информације о изради
сведочанстава и диплома;
6. Избор директора школе.

8. 29. 6. 2022. годинe

1. Усвајање записника са
претходно одржане седнице од
15. 6. 2022. године;
2. Представљање завршеног
школског програма у
Наставном већу;
3. Верификација успеха
основне музичке школе;
4. Признавање оцена из
општеобразовних предмета
ученицима који похађају две
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школе;
5. Верификација успеха
ученика средње музичке
школе;
6. Избор чланова школског
одбора.

9. 22. 8. 2022. годинe

1. Усвајање записника са
претходно одржане седнице од
29. 6. 2022. године;
2. Распоред испита у
августовском испитном року;
3. Признавање оцена из
општеобразовних предмета
ученицима који похађају две
школе;
4. Информације о Правилнику
о школском календару за
основне и средње школе на
теритирији АП Војводине, за
школску 2022/2023. годину.
5. Организација око почетка
школске 2022/2023. године.

10. 31. 8. 2022. годинe

1. Усвајање записника са
претходне седнице
Наставничког већа;
2. Верификација успеха
ученика на испитима у
августовском испитном року;
3. Признавање оцена ученика
(ученици који упоредо
похађају две школе);
4. Усвајање листе уџбеника у
складу са „Законом о
уџбеницима“ („Сл. Гласник
РС“, бр.277/2018) за школску
2022/23. годину;
5. Усвајање распореда часова
за школску 2022/23. годину;
6. Обавештења о почетку
школске 2022/23. године
7. Информације о онлајн обуци
"ЕТИКА И ИНТЕГРИТЕТ".

Записници са седница Наставничког већа налазе се у секретаријату школе.
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06.06.2022.

10.06.2022.

28.06.2022.

6+6+4

Х
ар
м
он
ик

а

29.10.2021. 6 27.12.2021. 6 29. 3.2022. 6

06.06.2022.

10.06.2022.

28.06.2022.

6+6+6

П
ол
и-

ин
ст
ру
м
ет
ал
ни

29.10.2021. 6 27.12.2021. 6 29. 3.2022. 6

06.06.2022.

10.06.2022.

28.06.2022.

6+6+6

С
ол
о
пе
ва
њ
е

29.10. 2021. 4 27.12.2021. 4 29. 3.2022. 4

06.06.2022.

10.06.2022.

28.06.2022.

4+4+4

Укупно 38 Укупно 38 Укупно 38 Укупно 104
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СМШ

Разред/
Одељење

Iк
ва
рт
ал
/

вр
ем
е

ре
ал
из
ац
иј
е

Ре
ал
из
ов
ан
о
O
В

II
кв
ар
та
л/

вр
ем
е

ре
ал
из
ац
иј
е

Ре
ал
из
ов
ан
о
O
В

III
кв
ар
та
л/

вр
ем
е

ре
ал
из
ац
иј
е

Ре
ал
из
ов
ан
о
O
В

IV
кв
ар
та
л/

вр
ем
е

ре
ал
из
ац
иј
е

Ре
ал
из
ов
ан
о
O
В

А
вг
ус
т

I/1,2 02.11.2021. 2 28.12.2021. 2 29.03.2022. 2 29.06.2022. 2 31.08.2022.
II/1,2 02.11.2021. 2 28.12.2021. 2 29.03.2022. 2 29.06.2022. 2 -
III/1,2 02.11.2021. 2 28.12.2021. 2 29.03.2022. 2 29.06.2022. 2 31.08.2022.
IV/1,2 02.11.2021. 2 28.12.2021. 2 29.03.2022. 2 11.05.2022.

06.06.2022.
14.06.2022.

2+
3

31.08.2022.

Укупо 8 Укупно 8 Укупно 8 Укупно 11 5

Записници се налазе у Дневницима рада за средњу школу.

Извештај сачинила Оливера Амиџић, стручни сарадник

ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ

У току школске 2021/22. године, одржано је 11 колегијума. Колегијум Школе сачињавају директор
школе, помоћници директора и руководиоци стручних већа. Записник води референт за ученичка
питања, а они се налазе у архиви школе.

Рад колегијума одвијао се у оквирима, који су наведени у табели. Током ове школске године, било је
значајних промена, најпре на пољу евиденције наставе - прешло се у потпуности на евиденцију
путем Ес-дневника. У административном смислу, ово је произвело низ нових ситуација, које се у
договору са администраторима платформе морају постепено решавати, како би ес дневник био у
потпуности функционалан за нас.

Велики део активности, колегијум је у току школске 2021/22. године посветио и организацији и
употрби концертних простора школе, као и текућим питањима која су везана за одржавање нове
школске зграде.

АКТИВНОСТИ

Упознавање колегијума са Планом рада за предстојећу школску годину.
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Анализа Годишњег плана рада школе за предстојећу шк. годину.

Анализа Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за претходну школску
годину.

Анализа припрема за школску 2022/23. год. – реализација акционог плана

Упознавање са планом самовредновања рада школе.

Разматрање плана рада за ученике укључених у инклузивно образовање.

Упознавање колегијума са новим законским регулативама.

Извештај о раду директора - периодично.

Разматрање стручног усавршавања.

Анализа вођења педагошке документације - периодично.

Упознавање колегијума са инспекцијским прегледом – извештавање и примена прописаних
мера.

Организација и усклађивање рада Стручних органа школе.

Рад тимова - анализа и ускађивање активности.

Припрема за Наставничко и Одељењско веће

Анализа рада школе - квартално.

Молбе ученика, родитеља и наставника, према потреби.

Организација прославе Школске славе Свети Сава.
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Организација пријемних испита у ОМШ и СМШ

Анализа пријемних испита у ОМШ и СМШ

Анализа извешта појединачних тимова Школе.

Анализа Развојног плана за школску 2022/23.

Разматрање извештаја о стручном усавршавању

Анализа вођења педагошке документације

Квартална анализа успеха и владања ученика
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СТРУЧНА ВЕЋА

СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА ОМШ

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ
ВЕЋА

Весна Јовановић (до 03.06.2022.)
Гордана Гаврилов
Сенка Војнић Хајдук
Милица Бркић
Маринела Скутелис
Марина Дубравац

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
Извршена анализа и израђени наставни
планови и програми за шк.2020/21
Усвојен план стручног усавршавања

Стручно веће

Састанци стручног већа

Време реализације Садржај рада
Носилац

реализације
26.08. 2021.
20.09. 2021.
20.10. 2021.
14.12. 2021.
30.03. 2022.
06.04. 2022.
04.05. 2022.
17.05. 2022.

Записници приложени

Стручно веће

ДОПУНСКИ И ДОДАТНИ РАД

ОД ОКТОБРА ДО МАЈА

131 часа допунске наставе из солфеђа
280 часа додатне наставе из солфеђа
82 часова додатне наставе из теорије музике
20 часова допунске наставе из теорије музике
70 додатне наставе из хора

Предметни
професори

САРАДЊА СА ДРУГИМ АКТИВИМА, МУЗИЧКОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Од септембра до јуна

 сарадња са тимом за инкузију;
 стручним активима

хармоникашког, гудачког,
дувачког, полиинструменталног и
солопевачког одсека као и џез
секцијом

Стручно веће

ПРИПРЕМЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КУЛТУРНЕ ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИШКОЛЕ
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септембар 2021.
Наступ на јубиларном двадесетом
маскембалу градске библиотеке. Дечји хор
«СУНЦОКРЕТИ»

Музичко забавиште
и припремни разред.
Проф. : Ана Ковачић,
Милица Косановић
и Марија Ђокић

Октобар 2021. Затварање дечје недеље: тржни центар
ПРОМЕНАДА

Дечји хор «Бајићеви
славују»

Проф. : Ана Ковачић и
Ана Бајић (спољни
музички сарадник)

Октобар 2021.
Отварање изложбе слика „Споменици
града“ удружења уметника ЛИКУМ на
СПЕНСу

Дечји хор „Бајићеви
славуји“, проф. Ана
Ковачић и Емилија

јањић

Децембар 2021. Отварање новосадских ЗИМЗАРИЈА у
БИГу

Дечји хор
„СУНЦОКРЕТИ“, проф.
Ана Ковачић, Марина
Дубравац и Живан

Поповић

Децембар 2021. Наступ на распеваној јелци испред
ПРОМЕНАДЕ

Дечји хор
„СУНЦОКРЕТИ“, проф.
Ана Ковачић, Марина
Дубравац и Живан

Поповић

18. и 25. мај 2022. Јавни час обавезног хора
Ученици који похађају
обавезни хор, Ана

Ковачић

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Новембар 2021.

Онлине обука за реализацију нових
програма наставе оријентисане ка
исходима учења у организацији ЗУОВа

Индивидуално стручно
усавршавање чланова

већа

Од септембра до
децембра

Пружање помоћи у раду наставницима
почетницима

Стручно веће

УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМАШКОЛЕ

Децембар 2021.

Акција «Музичари великог срца»:
одиграно шест мјузикала „Девојчица са
шибицама“ у Футогу, Беочину, Руменци и
Новом Саду на којима су сакупљени
слаткиши, топла одећа и обућа, средства за
хигијену и школски прибор за децу из
Свратишта, штићенике удружења МНРО, и
угроженим породицама из подручја општине
Беочин.

Представу су видели око осамсто малишана
предшколског и основношколског узраста

Дечји хор «Бајићеви
славују»

Професор Ана
Ковачић и проф.
Марко Асурџић и

Јелена Антонијевић,
глумица (стручни
спољни сарадник)
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Јануар 2022. Гостовање са мјузиклом „Девојчица са
шибицама“ у Сомбору.

Дечји хор «Бајићеви
славују»

Професор Ана
Ковачић и проф.
Марко Асурџић и

Јелена Антонијевић,
глумица (стручни
спољни сарадник)
превоз обезбедио
ХКПД „Јелачић“

Јануар - јун 2022.

7. и 8. мај предпремијере
и премијера

16. мај амфитеатарска
сала мш

8. јун Змајеве дечје игре

Припрема и извођење дечје опере Ф.
Штефановића „Шунска краљица“

Пројекат је рађен у
сарадњи са

фондацијом „Бана
Јелачића“,
Академијом
Уметности,

културном станицом
Еђшег и ЕПК

4. јун 2022. Годишњи концерти музичког забавишта и
припремног разреда

Амфитеатарска сала
мш

проф. Ковачић,
Дубравац и Поповић

7. Јун 2022. 65. Змајеве дечје игре

Дечји хор
„СУНЦОКРЕТИ“, проф.
Ана Ковачић, Марина
Дубравац и Живан

Поповић

25. јун 2022. Наступ на манифестацији „Трка хармоније
света“

Дечји хор
„СУНЦОКРЕТИ“, проф.
Ана Ковачић, Марина
Дубравац и Живан

Поповић

26. јун
Концерт поводом отварања новосадског
дечјег лета у организацији ДКЦ НС

у БИГу

Ученици омш и Дечји
хор „СУНЦОКРЕТИ“,
проф. Ана Ковачић,
Марина Дубравац и
Живан Поповић

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ из солфеђа и теорије музике

Децембар 2021.
Београд

Класа Сенка Војнић Хајдук:

Дуња Лукић 100 бодова
Инга Лаћарац 100 бодова
Инга Лаћарац 98,33 бода

Видак Миљанић 100 бодова
Никола Делић 97 бодова

Проф. Сенка Војнић
Хајдук, Маринела
Скутелис, Милица

Бркић
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Класа Маринела Скутелис:

Азра Феризовић100 бодова
Лена Васић 100 бодова

Јана Смиљковић 100 бодова
Лука Мирковић 100 бодова

Никола Живадиновић 99 бодова
Матеја Јовановић 98 бодова
Нађа Албијанић 98 бодова

Класа Милица Бркић:

Марко Живковић 100 бодова
Нина Каћански 100 бодова
Соња Живковић 98 бодова
Марија Лемајић 98 бодова
Лазар Живковић 95 бодова
Милица Ашоња 92 бода
Павле Бркић 90 бодова

Март. 2022.
Међународно такмичење

из солфеђа
„Бинички“ Београд

Елена Јакшић 100 бодова
Инга Лаћарац 99 бодова

Проф.Гордана
Гаврилов

проф. Сенка Војнић
Хајдук

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Децембар 2021.
јун 2022.

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 ЈЕ ПРИЛАГОЂЕН ПАНДЕМИЈСКИМ УСЛОВИМА.
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈЕ У ЦЕЛОСТИ ПРЕЂЕН.
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СТРУЧНО ВЕЋЕ КЛАВИР

Чланови стручног већа

М. Апић, Н. Бењански, Т. Бјелановић, О. Борзенко, Т. Брадић-Пајтић, Т.
Вукмановић, 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, Н. Радаковић, В. Цекић, Д. Шуклар-
Визеки, К. Овука, Ј. Дабић, Д. Попов, М. Ђокић, Д. Швоња, С.Исаков,
Е. Водник, Д. Црњански, М. Ћосић, М. Буча, А. Војнак, С. Вугделија, С.
Миљанић, С. Мушикић, Т. А. Диаките, С. Табш, Ј. Јерковић, Н.
Аранђеловић

Руководилац Проф. Срђан Далагија, проф. Милена Апић

Састанци стручних већа
(датуми)

20.08.2021.
01.09.2021.
03.11.2021.
24.03.2022.
26.05.2022.
23.06.2022.

Број одржаних јавних
часова 25

Број матураната у
школској

2021/22. години
7

Учешће наставника у
жиријима

Проф. Срђан Далагија – Републичко такмичење
Проф. Олга Борзенко - Републичко такмичење, Смотра талената
"Сремски Карловци", Интернационалнo такмичење "Смадеревска
паланка", Такмичење "Скала" Брчко, Меморијал "Сања
Павловић“ Алексинац
Проф. Милена Апић – Међународно такмичење
„М.Вугдраговић“ Шабац, ПААРТ међународно такмичење Бачка
Паланка
Проф. Слободанка Стевић – „Фестивал Исидор Бајић“ Нови Сад

Такмичења Детаљне информације о учешћу ученика и наставника, налазе се у
одељку Такмичења и награде

Начин праћења реализације рада Стручног већа за теоријске предмете је вршен 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.

Школска 2021/2022 је у много чему посебна година за стручно веће клавириста. Преласком у нову школу,
стручно веће је добило изванредне услове за рад који подразумевају нове, изузетно квалитетне клавире
марке Каwai, простране собе са два инструмента у соби, звучницима и намештајем што је умногоме
допринело већој мотивацији за рад са ученицима. Одржане су три велике манифестације ове школске
године: „Меморијал Исидор Бајић“ у децембру месецу, „Фестивал Исидор Бајић“ у мају месецу и WPC од
27. јуна – 2.јула. Једина представница наше школе на „Меморијалу Исидор Бајић“ била је Петра
Спасојевић (класа: А. Фрлин) која је добила 1. награду у А категорији, награду публике као и награду
„Станислава Тешић“. Лауреат „Фестивала Исидор Бајић“ је Иван Чернухин (класа О.Борзенко). На
отварању WPC, наступили су најбоље пласирани учесници „Фестивала Исидор Бајић“ који су имали
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прилике и да наступе на мастеркласима код еминентних педагога. Све те манифестације умногоме
доприносе стручном усавршавању како наставника тако и ученика нашег већа.

У организационом смислу, наставници су подељени тако да два наставника раде у једној учионици у
супротним сменама. Од ове школске године среда и субота су дани резервисани за додатну и допунску
наставу, а средом се одржавају и јавни часови као и сваког првог и последњег понедељка и петка у месецу.
Две учионице на одсеку за сада служе као депо за старе инструменте који више не могу да се користе у
настави, док је шест учионица нашег већа намењене за вежбање ученика.

На пријемном испиту за ОМШ пријавило се готово 200 кандидата од којих је примљено 35. Пријемни
испит за средњу школу такође је показао већу заинтересованост него претходних година. Након
пријемног испита стручно веће клавириста је примило 11 ученика на смер „Музички извођач“. Попуњена
су сва места и за смер „Музички сарадник“, као и новоосновани смер „Дизајнер звука“.

Ученици и наставници стручног већа клавириста узели су учешће на бројним домаћим и међународним
такмичењима где су оставрили значајне резултате: 5 Лауреатски титула, 85 првих награда, 12 других
награда и 2 треће у ОМШ, као и 9 првих награда, 7 других и 3 треће у СМШ. Нарочито треба истаћи две
лауреатске титуле на Републичком такмичењу: Марко Живковић (класа М.Апић) у Првој категорији и
Иван Чернухин (класа О.Борзенко) у Трећој А категорији.

Поред такмичења и јавних часова наши наставници и ученици одржали су бројне солистичке концерте,
наступали на РТС, РТВ, учествовали на бројним манифестацијама као солисти или камерни музичари,
правили концерте...

Проф. Милица Ћосић:

Целовецерњи концерт, члан ансамбла 2к+, 3.11.2021. Целовечерњи концерт, члан ансамбла 2к+
20.05.2022. затварање фестивала Еуфонија.

Проф. Тина Алама Диаките:

Концерт класе Мај 2022 Сала бр. 1, "Исидор Бајић".

Ученица Петра Спасојевић:
27. 06. 2022 - 03. 07. 2022. WPC наступ на отварању, мастеркласу и солистички концерт
Наступи у оквиру манифестација:
20. 5. 2022. Хероине, девет Војвођанки
29.12. 2022. Новогодишњи концерт Лалашана
20.11. 2021. Еђшег, концерт "Новом Саду" (Удружење Лјубав Вера Нада, Миша Близанац)
17.11. 2021. РТС, гостовање у емисији уживо са Јованом и Дуњом
22.10. 2021. Фестивал " Верујете ли у бајке" , Културна станица Руменка
09.10. 2021. Кодаљ дворана, Печуј

Проф. Ана Фрлин:
Учешће на Дечјој песми Евровизије као аутор текста и музике сппских представница Јоване Радонић и
Дуње Живковић.
Члан стручног жирија на Евровизији
Учесница пројекта "Девет Војвођанки"

Проф. Александар Рашковић:
Концерт класе, 04.06.2022, у 12 часова, сала 1
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Олга Борзенко:
Концерт класе: Музичка школа "Исидор Бајић"
Фестивал "Pianissimo"Суботица и ОМС "Владимир Ђорђевић" Алексинац,
Мастерклас

Проф. Дина Шуклар Визеки:
Наступи: Ансамбл Универсо (Дина Шуклар, Ксенија Мијатовић, Сандра Катич, Марија Васић), септембар
2022. године, Галерија Матице српске, Нови Сад;
Ансамбл Универсо, септембар 2022. године, Галерија Лазар Возаревиц, Сремска Митровица
Ансамбл Импулсио (Кристоф Јан и Дина Шуклар), Галерија Павла Бељанског Нови Сад
Ансамбл Импулсио (Кристоф Јан и Дина Шуклар), Основна скола Тврдјава, Нови Сад
Концерти класе:
Децембар 2022. МШ Исидор Бајић
Децембар 2022, ОШ Тврђава
Јун 2022. МШ Исидор Бајић
Јун 2022, ОШ Тврђава

Проф. Миавец Едита:
Концерта класе, 23.12.2021. и 06.06.2022.
Ученица Ивета Ковач је имала солистички концерт у гимназији у Бачком Петровцу 03.06.2022.
Ленка Шкрбић је одржала концерт у оквиру WPC 30.06.2022., а 02.07. је учествовала на мастер класу.

Проф. Саша Свијић:
Дуо Александра Хорват, Саша Свијић концерт у Музичкој школи у Бечеју 1. 6. 2022.

Школска 2021/2022. остаће упамћена пре свега по томе што смо се преселили у нови објекат и добили
услове за рад какве мало која институција културе има у свету што је умногоме допринело да резултати
рада нашег већа буду изузетно квалитетни и за сваку похвалу. Колегиница Биљана Дабић отишла је у
пензију, а колегиница Тијана Тењи прешла на ново радно место на АУ. Наше стручно веће је на место
колегинице Тијане Тењи довело младог педагога Николу Радаковића који је својим ентузијазмом и
залагањем оправдао поверење које му је дато.

Руководиоци стручног већа Срђан Далагија и Милена Апић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ДУВАЧА

Чланови стручног већа

Башић Ксенија, Бодор Жељко, Богдановић Олга, Драгаш Слободан,
Дропо Рамаји Сандра, Грлић Гргуров Мирјана, Хорват Александра,
Кмицикевић Зоран, Косо Габриела, Лукач Божовић Јована, Марковић
Вујановић Јасна, Мијатовић Кором Ксенија, Најдовски Петар, Нежић
Владимир, Павловић Никола, Пете Ђуро, Сегеди Љиљана, Црњански
Дуња, Швоња Душко, Исаков Споменка, Ђокић Марија, Јерковић
Јелена, Табш Снежана.

Руководилац Марковић Вујановић Јасна
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Састанци стручних већа
(датуми)

8. 9. 2021.
21. 10. 2021.
29. 4. 2022.

Број одржаних јавних
часова

18. 11. 21.
23. 11. 21.
7. 12. 21. Полугодишњи концерт
26. 4. 2022.
10. 5. 2022.
19. 5. 2022.
24. 5. 2022.
31. 5. 2022. Годишњи концерт

Број матураната у
школској

2021/22. години
4

Учешће наставника у
жиријима

Републичко такмичење: Пете Ђуро, Јасна Марковић Вујановић, Зоран
Кмицикевић, Ксенија Мијатовић Кором, Сегеди Љиљана.
Пете Ђуро: Сирмиум фест, Мали виртуоз, Земун интернационал,
Фантаст Бечеј.
Александра Хорват: Звуци флауте"Сања Трајковић"
Ксенија Мијатовић Кором: Сусрети флаутиста ‘’Тахир Куленовић’’

Такмичења Детаљне информације о учешћу ученика и наставника, налазе се у
одељку Такмичења и награде

Начин праћења реализације рада Стручног већа за теоријске предмете је вршен 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.

Школску 2021/22. годину обележило је, у првом реду, пресељење у нову школску зграду и повратак редовним
активностима након периода пандемије.

Дувачком одсеку школе припао је простор на другом спрату, у којем су се колеге распоредиле са максимумом
комфора. Одсеку припада укупно 17 просторија у овом делу зграде, које чине једна просторија за пријем
родитеља, једна остава, у којој се чувају ноте и инструменти, зборница која се дели са другим одсецима чија
се настава одржава на истом спрату, а преостале просторије су учионице. Све учионице опремљене су
пијанинима, а у пет учионица које су намењене настави камерне музике и корепетицији, смештени су и
полуконцертни клавири - укупно пет: три нова Каваи инструмента и два Јамаха клавира из старе школске
зграде. У овом моменту једна учионица служи као депо за неупотребљене клавире из старе школе, а у
перспективи ће то бити соба за вежбање.

У години у којој су поново покренуте редовне активности, одсек је спреман дочекао такмичења, јавне наступе,
концерте.

На РТ које је одржано у Београду и Новом Саду, од укупно 17 наставника, 15 колега је припремило децу за
такмичење, а награде су биле бројне: првих 24, других 10, трећих 1, УКУПНО 39, од тога 4 ЛАУРЕАТА. Овом
успеху треба придружити и сјајне успехе ученика у камерним саставима.

Такође смо се обновили традицију заокружења полугодишта и школске године завршним концертима одсека,
а концерт професора је са великим успехом одржан 8. марта 2022. године у новој Амфитеатарској сали Школе.
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Наше колеге биле су додатно ангажоване и концертно: Ксенија Мијатовић Кором, Александра Хорват и
Ксенија Башић, солистички, у камерним ансамблима и камерно.

Неколико колега одржало је и концерте својих класа на крају године или приредило са својим ученицима
солистичке концерте.

Додељена је и Награда Нинослав Свијић ученици Катарини Сладојевић.

Веома смо задовољни годином која је за нама, у којој смо потврдили да смо радом и у отежаним условима
успели да очувамо квалитет и ниво. То се додатно потврдило великим бројем пријављене деце за уписе у
основну и средњу школу. Наша сва места су попуњена, остаје жаљење што нисмо били у могућности да
примимо сву децу која су то желела.

Крајем лета коначно су пристигли и последњи инструменти који су набављени у оквиру јавне набавке. Овог
пута обновили смо фонд лимених дувачких инструмената, набавили смо ДВА ФАГОТИНА, што су први
инструменти ове врсте у земљи, кларинет и опрему за обоу.

Ово ће представљати ветар у леђа за наш одсек, у години која је пред нама.

Тужну сенку на протеклу годину, бацио је прерани одлазак наше корепетиторке Јелене Васин Кекић, која ће
нам недостајати и професионално и као пријатељ и сарадник.

Руководилац стручног већа дувача Јасна Марковић Вујановић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ГУДАЧА

Чланови стручног већа

Ивана Макевић Мађарић, Наташа Савић, Моника Зима, Мартон Ибоја,
Мирјана Хајдуковић Давидовић, Арабела Флорина Зорјан, Мирјана
Богдановић, Ива Мајсторовић, Виталиј Гулијчук, Катарина Божић,
Драган Николић, Горан Керлета, Јудит Нидерхолцер Јосифоска, Игор
Јосифоски, Маријана Крмпотић.

Руководилац Ивана Макевић Мађарић

Састанци стручних већа
(датуми)

02.09.2021.
19.10.2021.
25.01.2022.
14.03.2022.
10.05.2022.

Број одржаних јавних
часова 18

Број матураната у
школској

2021/22. години
9

Учешће наставника у
жиријима

Проф.Мирјана Хајдуковић Давидовић, члан жирија на Међународном
фестивалу „ Музичко пролеће“, Смедерево
Проф. Ивана Макевић Мађарић, Председник жирија на Међународном
такмичењу Фантаст 2022, Бечеј
Проф.Виталиј Гулијчук, члан жирија на Републичком такмичењу и на
Фестивалу Словенске музике, Београд
Проф. Маријана Крмпотић, члан жирија на 20.Фестивалу „Петар
Стојановић“, Уб
Проф. Ива Мајсторовић, члан жирија следећим такмичењима:
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Меморијал „Коста Манојловић“, Смедеревска Паланка
Девети фестивал музике у организацији ШОМО „Стеван Христић“,
Бачка Паланка
ФИБ „Распеване струне“

Такмичења Детаљне информације о учешћу ученика и наставника, налазе се у
одељку Такмичења и награде

Начин праћења реализације рада Стручног већа за теоријске предмете је вршен 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.

Анализа рада стручног већа -

Школска 2021/22. година, за стручно веће гудача, била је веома успешна и активна. Поред многобројних
такмичења, годину су обележили бројни концерти, наступи, награде и признања.

Наши ученици наступали су на 19 такмичења, освојено је више од сто награда. Издвојила бих 27. Републичко
такмичење камерне музике и гудачких инструмената, на којем је учествовало 18 ученика. Освојено је 16 првих,
једна друга и једна трећа награда.

Посебно бих похвалила и издвојила награду са престижног Интернационалног такмичења виолиниста
„Јарослав Коциан“ у Републици Чешкој на коме је наша ученица Лана Зорјан остварила огроман успех.
Проглашена је за Апсолутног победника свих категорија и добила титулу Лауреата.

Установљњна је награда „Зима Чаба“ , са циљем да сачува успомену на прерано преминулог професора и
драгог колегу. Награда се додељује најбољем ученику гудачког одсека а одлуку коме ће награда припасти
доноси стручно веће.

Ове године је на нашем одсеку матурирало девет ученика. Од њих деветоро, седморо је одлучило да настави
своје професионално бављење музиком.

Након пријемног испита за наредну школску годину,на наш одсек уписало се девет средњошколаца и
двадесет пет ученика основне школе.

Након трогодишње паузе, у нашој школи је одржан 6. по реду Фестивал Исидор Бајић- такмичење гудача
Распеване струне. Организациони одбор фестивала потрудио се да сваки сегмент такмичења буде на највишем
уметничком и професионалном нивоу .

Ивана Макевић Мађарић, руководилац гудачког одсека

СТРУЧНО ВЕЋЕ СОЛО-ПЕВАЊА

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
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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

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

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.

Шеф одсека проф. мр Ивана Јовановић

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕОРИЈСКЕ ПРЕДМЕТЕ СМШ

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ
ВЕЋА

Е. Чарнописки, Ј. Ј. Ступавска. С. Пап Мићић, Ј. Митрушић, З. Јелић, Р.
Илић, Н,. Арамовић Лончар, В. Летић, С. Мартинкова Бенкова, Т.
Петијевић, Д. Гргур, М. Љубић, А. Тасковић, М. Војновић, , Д.
Војновић, Б. Пејовић, Ј. Лукић, А. Санчанин, Н. Миливојевић, С.
Старчевић, А. Киш, Т. Божић, М. Југовић, Л. Хлапец, Т.Божић, М.
Гаћиновић

РУКОВОДИЛАЦ Мр Нинета Аврамовић Лончар
Планирање и програмирање рада

Време реализације Садржај рада Носилац реализације
Август-Септембар  Донешен план и програм рада стручног

већа Стручно веће
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 Извршена подела часова, задужења
образовно-васпитног рада

 Извршена анализа и израђени наставни
планови и програми за шк.2021/22.

 Усвојен план стручног усавршавања
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

 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

Септембар-јун  Припрема и спровођење такмичења - Стручно веће

Септембар-јун  Припреме за организацију културне јавне
делатности школе

Стручно веће

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Септембар - јун Индивидуално стручно усавршавање
чланова већа

Стручно веће

Септембар - јун
.

Интерно стручно усавршавање Стручно веће

Септембар - јун Пружање помоћи у раду наставницима
почетницима

Стручно веће,
Руководилац

Септембар - јун Учешће у пројектима школе Стручно веће

Септембар-јун Сарадња са другим активима, музичком
заједницом ...

Стручно веће

АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Децембар, јун ,август Анализа рада стручног већа
Анализа постигнутих резултата у наставном

Стручно веће
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процесу
Анализа Наставног плана и програма

Анализа Стручног усавршавања
Анализа резултата такмичења
 Евалуација програма рада стручних већа.

Начин праћења реализације рада Стручног већа за теоријске предмете 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.

Руководилац стручног већа Нинета Аврамовић Лончар

СТРУЧНО ВЕЋЕ - ПОЛИИНСТРУМЕНТАЛНО

Чланови стручног већа
Александар Спасојевић, Рашко Радовић, Живојин Кузмановић, Ведран
Феризовић, Стеван Јовић, Мина Момчиловић Белић, Јелена Тодоровић,
Срђан Палачковић, Иван Бурка, Дарко Карлечик

Руководилац Александар Спасојевић
Састанци стручних већа

(датуми) 30.08.2021; 08.09.2021; 27.10.2021; 22.12.2021; 30.03.2022; 22.06.2022;

Број одржаних јавних
часова 9

Број матураната у
школској

2021/22. години
0

Учешће наставника у
жиријима

Војвођански фестивал гитаре - Александар Спасојевић
Мали виртоуз - Рашко Радовић
Фестивал Харфе - Зрењанин - Мина Момчиловић

Такмичења Детаљне информације о учешћу ученика и наставника, налазе се у
одељку Такмичења и награде

Начин праћења реализације рада Стручног већа за теоријске предмете је вршен 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.

Руководилац стручног већа Александар Спасојевић
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СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА КАМЕРНУ МУЗИКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ

Нову школску годину смо започели у новој згради школе. Због тога је већина активности на почетку године
била усмерена на организовање рада у новом простору.

Успели смо да организујемо наставу која се у потпуности реализована без прекида и без скраћивања часова уз
придржавање актуелних епидемиолошких мера.

У мају је усвојена молба актива за промену статуса у стручно веће од 1.09.2022.

Концертне активности

● У новембру смо почели са реализацијом Јавних часова стручног актива за камерну музику који су у
складу са календаром активности организовани до краја школске године

● У септембру су наши ученици наступили на концерту “Млади таленти” у оквиру Фествала камерне
музике који је био организован у Културној станици Свилара. (Трио Да капо - класа Ксенија
Мијатовић Кором, Трио Лумино - класа Ксенија Мијатовић Кором, Дуо Сперанца - класа Игор
Парошки)

● 27.09.2021. дуо Апасионато (Катарина Гвозденовић, флаута и Александар Крстић, гитара) из класе проф.
Александре Хорват је наступио у Галерији Матице српске на промоцији тима Одбојкашког клуба
Војводина.

● 02.12.2021. анасамбл флаута из класе проф. Александре Хорват је наступио на концерту класе.

● 23.12.2021. анасамбл флаута из класе проф. Александре Хорват је наступио на концерту класе проф.
Едит Миавец. Такође, наступио је и Трио Еспанзиво из калсе Игора Јосифоског.

● 09.05.2022. Трио Мачкице из класе Милане Вуксан је као гост наступио на солистичком концерту
Огњенке Лазић у Бечеју.

● 16.05.2022. Концерт лауреата Републичког такмичења -наступили су Трио Комодо, ТриоДа Капо, Трио
Les Beatitudes i Трио Trifoglio (класе Ксенија Мијатовић Кором и Игор Јосифоски)

● 24.05.2022. “Дани македоснке културе” у Културном центру Новог Сада наступио је Трио Еспанзиво из
класе Игора Јосифоског.

● 25.05.2022. Трио Еспанзиво је наступио као гост на солистичком концерту Хане Семниц..

● 06.06.2022. наступ Трија Еспанзиво (класа Игор Јосифоск) на концерту класе Едит Мијавец.

● 06.06.2022 Концерт камерне музике на којем су наступили првонаграђени састави наше школе на
Републичком такмичењу и гости концерта камерни састави из Музичке школе Суботица и Музичке
школе “Јосип Славенски” из Београда.

● 20.06.2022. Концерт камерног састава Да Капо у Амфитетарској сали школе (класа Ксенија Мијатовић
Кором)
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● 30.06.2022. Трио Лумино (класа Ксенија Мијатовић Кором) је наступио у оквиру Светске конференције
пијаниста као гост на концерту пијанисткиње Петре Спасојевић.

Учешће камерних састава на такмичењима

У току школске године наши камерни састави су учествовали на 7 такмичења и остварили су одличне
резултате:

-7 лауреата

-23 прве награде

-6 других награда

Укупно 36 награда.

Награђени састави су из класа Ксеније Мијатовић Кроом, Александре Хорват, Милане Вуксан, Драгана
Николића, Игора Јосифоског, Арабеле Зорјан, Игора Парошког, Мине Момчиловић Белић, Саре Вугделије.

Детаљније информације о учешћу на такмичењима се налазе у Летопису школе за ову школску годину.

Фестивал Исидор Бајић за камерну музику

20.05.2022., након две године паузе, смо наставили са реализацијом такмичења за камерну музику у нашој
школи. Наступило је 27 пријављених састава из Србије, Мађарске, Босне и Херцеговине и Црне Горе.

Учеснике је оцељивао стручни жири састављен од реномираних професора камерне музике: Соња Антунић
(председник жирија, АУНС Нови Сад), Тимеа Хотић (Музичка академија у Бања Луци, БиХ) и професори
камерне музике из наше школе Милана Вуксан и Игор Парошки.

Учешће наставника у раду жирија

● 16.-20.12.2021. је одржан Светски трофеј за хармонику - Интернационални фестивал оркестара и
камерних ансамбала. Проф. Игор Парошки је био један од чланова жирија.

● Април 2022 - Републичко такмичење музичких и балетских школа Србије - Ксенија Мијатовић Кором је
била председник жирија за све категорије камерне музике.

● 20.05.2022. Фестивал Исидор Бајић за камерну музику - Игор Парошки и Милана Вуксан су учествовали
у раду жирија.

Активности наставника:

● 26.-29.12.2021 је одржан Камп флауте и камерне музике који је организовала и реализовала проф.
Александра Хорват.
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● 16.09.2021. - Фестивал камерне музике Нови Сад,СНП, концерт Новосадског дувачког квинтета, чији је
члан проф. Ксенија Мијатовић Кором

● 23.09.2021 - Сремска Митровица, Галерија “Лазар Возаровић”, концерт ансамбла Универзо, чији је члан
проф. Ксенија Мијатовић Кором

● 30.09.2021 - Нови Сад, Галерија Матице српске, концерт ансамбла Универзо, чији је члан проф. Ксенија
Мијатовић Кором

● 23.10.2021. - Фестивал бајке, Руменка, концерт Новосадског дувачког квинтета, чији је члан проф.
Ксенија Мијатовић Кором

● 01.12.2021. - Стваралаштво Бертислава Поповића, Београдска филхармонија, концерт Новосадског
дувачког квинтета, чији је члан проф. Ксенија Мијатовић Кором

● 04.12.2021. - Градска кућа, Суботица, концерт Новосадског дувачког квинтета, чији је члан проф.
Ксенија Мијатовић Кором

● 12.12.2021. - Фестивал БУНТ, Београд, концерт Новосадског дувачког квинтета, чији је члан проф.
Ксенија Мијатовић Кором

● 15.12.2021. - Ректорат уметности Београд, концерт Новосадског дувачког квинтета, чији је члан проф.
Ксенија Мијатовић Кором

● ЦД Дувачки квинтети Вребалов, Бручи, Кираљ, Војновић - издање Новосадског дувачког квинтета, чији
је члан проф. Ксенија Мијатовић Кором

Руководилац стручног актива за камерну музику МШ “Исидор Бајић” Игор Парошки

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКТИВА ЗА РАЗВОЈШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Проф. мр Радмила Ракин Мартиновић Координатор тима
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Оливера Амиџић, стручни сарадник

Чланови

Мирјана Ђукић, стручни сарадник

Папик Роберт, помоћник директора

Јасна Марковић Вујановић, помоћник
директора

Нада Чиндрак, секретар

Нинета Лончар – Аврамовић, руководилац
стручног већа наставника теоријске групе
предмета у средњој школи

Сања Пап Мићић, руководилац стручног актива
наставника солфеђа у средњој школи

Дарија Војновић, наставник историје

Драгана Гргуров, наставник српског језика и
књижевности

Татјана Божић, наставник рачунарства и
информатике

Спасојевић Александар, руководилац Стручног
већа наставника полиинструменталиста

Милена Апић, руководилац Стручног већа
наставника клавира

Далагија Срђан, руководилац Стручног већа
наставника клавира
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Мирковић Драган, руководилац Стручног већа
наставника хармонике

Ивана Јовановић, руководилац Стручног већа
наставника соло певања

Ивана Макевић Мађарић, руководилац
Стручног већа наставника гудача

Ана Ковачић, руководилац Стручног већа
наставника теоријске групе предмета у
основној школи

Игор Парошки, руковпдиоц Стручног већа
наставника камерне музике

Јелена Мартиновић, руководилац наставника у
извојеном одељењу у Футог

Извештај о раду стручног актива за развој Школског програма

Редни
број

Облик рада/активност Реализација Време
реализације

Начин
реализације

1. Конституисање оперативног
актива/тима за израду
Школског програма

Чланови
Стручног актива

Август-
септембар

-усмено
излагање,
документација,
евиденција,
записници,
акциони план
спољашњег
вредновања

-анализа на
стручним
састанцима

2.
Упознавање са допунама и

Чланови
Стручног актива

Август/током
године

-анализа на
стручним
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изменама Школског програма
које су документовани
анексом, разматрања промена у
наставним плановима и
програмима (промена имена
предмета, фонда часова,
појединих предмета чији су
садржаји оријентисани ка
исходима, уџбеника итд.)

састанцима

3. Доношење Акцоног плана рада
тима

Чланови
Стручног актива

септембар -анализа на
стручним
састанцима

4.
Усвајање плана Стручног
актива за развој Школског
програма за текућу школску
годину.

Чланови
Стручног актива

септембар -анализа на
стручним
састанцима

5.
Утврђене су активности којима
се прати остваривање програма
образовања и васпитања:

- праћење наставних (часови
редовне, допунске и додатне
насатве) и вананаставних
активности (слободне
активности ученика, секције)
од стране педагошко-
психолошке службе, анализа и
евалуација редовних часова
према стандардима,
индивидуални разговори са
наставницима о посећеним
часовима и остварености
образовно-васпитних циљева

- сарадња са члановима
локалне заједнице у
различитим активностима,
манифестацијама у оквиру
остваривања садржаја
Школског програма, наставних
и ваннаставних активности.

Чланови
Стручног актива

Током године -усмено
излагање,
документација,
евиденција,
записници,
акциони план
спољашњег
вредновања
-анализа на
стручним
састанцима
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6.
Формирање подгрупе за
мониторинг

Чланови
Стручног актива

Октобар -анализа на
стручним
састанцима

7.
Транзиција

Анализа примене исхода у
настави – (анализа исхода на
нивоу предмета, анализа
неусклађености наставног
садржаја на преласку из млађих
у старије разреде, анализа
хоризонталне и вертикалне
повезаности настаавног
садржаја на нивоу старијих
разреда)

Тим за
инклузивно
образовање и
ПП служба

На
кварталлима,
полугодишту и
крају године

-усмено
излагање,
документација,
евиденција,
записници,
презентације,
студије слућаја,
извештаји,
запажања,
примери добре
праксе

8.
Анализа остварености циљева
Школског програма на крају
првог полугодишта и
реализоване активности према
приоритетним областима
Развојног плана школе

Чланови
Стручног актива

Децембар -усмено
излагање,
документација,
евиденција,
записници,
презентације,
студије слућаја,
извештаји,
запажања,
примери добре
праксе

9.
Разматрање проблема
оптерећености ученика и
наставника у оним одељењима
у којима су ученици који
наставу похађају по ИОП- у
преко анализе успеха ученика

(Извештај педагога о успеху
ученика на полугодишту,
Извештаји Стручног тима за
инклузивно образовање)

Тим за
инклузивно
образовање и
ПП служба

Фебруар -усмено
излагање,
документација,
евиденција,
записници,
презентације,
студије слућаја,
извештаји,
запажања,
примери добре
праксе

10.
Анализа примене искустава са
семинара у настави

Тим за стручно
усавршавање

Децембар/Март -анализа на
стручним
састанцима

11.
Праћење реализације

Чланови
Стручног актива

Децембар -анализа на
стручним
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Школског програма на крају
другог полугодишта кроз
реализован број редовне,
допунске и додатне наставе

састанцима

12.
Анализа Школског програма за
период од четири године,
могућности реализације нових
наставних планова

Чланови
Стручног актива

Мај-августа -анализа на
стручним
састанцима

13.
Предложени нови чланови
Стручног актива за развој
Школског програма као
имплементација мера
унапређења

Чланови
Стручног актива

Август -анализа на
стручним
састанцима

14.
Радни састанци/непосредно, он
лајн/путем Гугл диска

Чланови
Стручног актива

Март-август -анализа на
стручним
састанцима

15.
Писање извештаја Стручног
актива за развој Школског
програма за текућу школску
годину

Чланови
Стручног актива

Јун-август -израда
извештаја и
извештавање на
седници
Наставничког
већа и
Педагошког
колегијума

16.
Писање плана рада Стручног
актива за развој Школског
програма за наредну школску
годину

Чланови
Стручног актива

Јун-август израда плана
рада и
извештавање на
седници
Наставничког
већа и
Педагошког
колегијума

17.
Евалуација постигнутог

Чланови
Стручног актива

Август-
септембар

-анализа на
стручним
састанцима

ЗАКЉУЧАК:
Састављен је Школски програм за период од 2022 до 2026. године.

Школски програм школе је састављен у складу са Законом и садржи све прописане садржаје.
Сваком садржају је дат одговарајући значај.
Структуиран је тако да сдржи табеларне податке: време, начин место и носиоца остваривања
програма.
Школским програмом обезбеђује се остваривање наставних планова и програма и потреба
ученика и родитеља школе и јединице локалне самоуправе и заснован је на реалним
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потенцијалима школе.
Годишњи план рада донет је у складу са самовредновањем рада школе, Развојним планом и
програмом образовања и васпитања. Прецизно и оперативно је утврђено време, место, начин и
носиоци остваривања

Анализом усклађености наставних планова и програма и потреба ученика са Школским
програмом , утврђено је да Школски програм углавном задовољава потребе ученика али се
може допунити новим садржајима.

Наставници су се редовно припремали за наставу - годишњи планови, оперативни или
месечни планови рада и индивидуалне припреме за часове наставника, саставни су део
педагошке документације наставника.

Ученици, матуранти, учествовали су у Пилот програму државне матуре.

МЕРЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА:
- Поштовати индивидуалне разлике међу ученицима по начину учења и брзини
напредовања – диференцијације у раду са ученицима;
- Унапредити едукативне квалитете наставника по питању инклузивног образовања;
- Унапредити успех и постигнућа ученика до очекиваног основног, средњег и напредног нивоа;
- Побољшати сарадњу са родитељима како би додатно мотивисали ученике да имају већа
постигнућа, бољи успех;
- Изграђивање добрих међуљудских односа, тимког рада, толеранције, колегијалности и
учествовање у заједничким пројектима, студијским путовањима, екскурзијама, излетима и
дружењима где се јачају компетенције у складу са областима квалитета-Етосом.

Извештај о раду Стручног актива за развој Школског програма сачинила

Оливера Амиџић, стручни сарадник

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
У школској 2021/2022. години

ЕВАЛУАЦИЈА РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ОСНОВНАМУЗИЧКАШКОЛА
Евидентирање ученика

СРЕДЊАМУЗИЧКАШКОЛА
Евидентирање ученика

У школској 2021/2022.годин
настава се одржавала према
моделу 1/непосредна
настава

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

ИОП 1 2 ИОП 1 1

ИОП 2 / ИОП 2 /
ИОП 3 1 ИОП 3 2
ТРАНЗИЦИЈА ТРАНЗИЦИЈА 1

Подршка 7 Подршка 10 У сарадњи са одељењским
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

ЗАДАТАК РЕАЛИЗАЦИЈА

Сачињавање оперативног плана рада тима за стручно
усавршавање.

Оперативни план рада је сачињен.

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. (акредитовани семинари и стручни скуп) и
Реализовани семинари.

Израда плана стручног усавршавања у установи. Сачињен је план стручног усавршавања у установи за.

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.

ученицима ученицима 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, 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, индивидуализација
наставних програма и средстава .
Одређен број ученика снимао је своје наступе, учествовали су смотрама, јавним часовима и
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 8 састанака/8 Тима за ИОП и 2 Тима за
транзицију/према плану, ученик је посећивао часове, укључиван у одељење 1/2. Ученик је уписао
средњу музичку школу.
*Састанци су одржавани непосредно, преко апликације Меет и Вибер групе/рад, мониторинг и
евалуација.
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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

На основу акционог плана рада тима сачињен је извештај о реализацији

Активности Начин реализације Носиоци реализације

- Реализација плана рада Тима -
Разматрање и усвајање Извештаја о
реализацији ГПРШ - разматрање ГПРШ за
наредну школску годину

- Разматрање реализације ИОП извештаја
о раду у оквиру Тима за инклузију

- Разматрање допуне Развојног плана
рада кроз извештаје

- Разматрање Извештаја рада школе кроз
измене и допуне Анекса Школског
програма и Годишњег Плана рада школе,
као и Развојног плана

- ПРАЋЕЊЕ ВРЕДНОВАЊА РАДА
СТРУЧНИХ ОРГАНА, ТЕЛА И
ТИМОВА

- Систематизовање података о
активностима стручних органа, тела и
тимова у школи из извештаја о раду и
реализацији планираних активности

Анализа, Дискусија, Сугестија,

Израда документације

Чланови Тимова



Извештај о реализацији годишњег плана школе за 2021/22. годину

76

- ПРЕДЛОГ МЕРА

Анализа реализације наставе у току првог
полугодишта

- Анализа рада Стручних већа и Тимова

- Анализа Извештаја о раду директора

- Анализа Извештаја о обављеном
редовном инспекцијском надзору

- Анализа развоја међупредметних
компетенција

- Анализа стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника тј.
личних компетенција запослених

- Разматрање остварености стандарда
квалитета развоја установе

- Анализа остварености резултата рада
наставника и стручних сарадника

- ФОРМИРАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА
ГЛОБАЛНИХ И ОПЕРАТИВНИХ
ПЛАНОВА/ес Дневник/извештај о
реализацији

- ПРЕДЛОГ МЕРА

Анализа, Дискусија, извештај Чланови Тимова

Директор школе

Координатори за Ес
Дневник/извештај о раду и
сарадњи са наставницима

- Анализа постигнућа ученика у току
школске године

- Разматрање квалитета стручног
усавршавања наставника кроз извештај

- Анализа успеха на такмичењима

- Анализа завршних испита и успеха
ученика матураната

- ДИНАМИКА ОЦЕЊИВАЊА У
ИНДИВИДУАЛНОЈ И ПРЕДМЕТНОЈ
НАСТАВИ

- Праћење динамике по предметима/ по
Правилнику о формативном и сумативном
оцењивању/извештаји са ОВ

- ПРЕДЛОГ МЕРА

Анализа, Дискусија Чланови Тима, ПП служба

- Анализа рада Тимова, извештаји и
припрема нових планова

- Израда Извештаја о раду Тима,
сугестије, допуне и усвајање

- ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАЗВОЈА
МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Анализа, Дискусија, извештај Чланови Тима

Тим за професионални развој
Директор школе
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И ОСТВАРИВАЊЕ ИСХОДА ОДНОСНО
СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА

- Прикупљање података наставних и
ваннаставних активности и
иницијативама у циљу развоја
предузетништва

- Анализа података добијених анализом
успеха ученика на крају наставне године

- ПРЕДЛОГ МЕРА

- ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА
ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА

- Анализа планираних и остварених
облика стручног усавршавања на основу
Извештаја Тима за професионални развој

- ПРЕДЛОГ МЕРА

Тим за професионални развој
Директор школе

-УВИД У ИНОВАТИВНЕ МОДЕЛЕ
НАСТАВЕ И ЊИХОВУ
ПРИМЕНУ/извештај о примени уз
сугестији

Извештај, сугестије, допуне,
предлози мера

Тим за праћење квалитета Тим за
самовредновање

-ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НАСТАВНОГ
ПРОЦЕСА/извештај

Тим запраћење квалитета Тим за
дигитализацију, координатори за
Ес Дневник

-ИЗВЕШТАВАЊЕ О
СИСТЕМАТИЗОВАНИМ ПОДАЦИМА
И ПРЕДЛОЖЕНИМ МЕРАМА

Прикупљање предлога мера на
основу примера добре праксе

Школски одбор, Педагошки
колегијум, Тим за
самовредновање, Тим за
обезбеђивање квалитета рада
установе и Наставничко веће

* Начини праћења реализације програма рада Тимa за обезбеђивање квалитета и развој установе су:
извештаји, записници, разговор, непосредан увид и инспекцијски преглед, испоштовани су и временски
интервали према плану.

У току школске године одржано је 4 састанка Тима по кварталима и 1 на крају школске године.
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊАИ ЗАНЕМАРИВАЊА

Место НОВИ САД

Установа МУЗИЧКА ШКОЛА “ИСИДОР БАЈИЋ“

Превентивне
активности

У шк. 2021/22. 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. 2021/22. 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 2021/22. 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
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Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
за школску 2021/2022. годину

Почетак школске 2021/2022. године обележило је пресељење музичке школе у нову зграду на Булевару цара
Лазара. Захваљујући томе добили смо простор који нам је недостајао у старој згради и наравно боље услове за
рад и извођење наставе. С обзиром на нови почетак и пресељење, ова година је била прекретница у развоју и
раду школе, година постављања ствари на своје место, од логистичких решења, преношења ствари, намештаја,
књига, инструмената, до дефинисања циљева и задатака које планирамо реализовати у неком краткорочном и
дугорочном периоду.

И ове године међупредметна компетенција и сарадња између наставника, као и комбиновање знања, вештина
и ставова је нешто што је реализовано. Остварена је сарадња више наставника, а посебно сарадња и
координација у оквиру појединих одсека, као и између стручних сарадника, наставника и ученика.

Поред концертних активности, успешно су организоване и радионице.

С обзиром да компетенција није ограничена категорија, велика је могућност у спознаји нових решења и рад на
новим односима и координацијама у циљу изградње и развоја различитих компетенција.

Сваки час је прилика да се ради на међупредметним компетенцијама, те је неопходно обезбедити потребне
услове за њихов развој:

✓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.

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
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Софија Вучковић, ученик III2

За време трајања школске 2021/2022. године када су у питању међупредметне компетенције МШ
„Исидор Бајић“, издвајамо:

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
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Сарадња Групни спортови
Часови оркестра, хора, камерне
музике
Часови грађанског васпитања
Рад на уређењу дворишта

Ученици,
наставници,
родитељи

ПП служба,
Ученици,
Наставници
хора, камерне
наставе,
оркестра,
Наставник
физичког
васпитања,
Грађанског
васпитања

Креативно,
одговорно и
истрајно
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 Писање докумената где се Ученици, Наставница Способност
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Координатор тима,
мр Татјана Чапко, медијатекар

Дана: 18. 08. 2022.г.

Дел.бр.669/1

ИЗВЕШТАЈ О РАДУШКОЛСКОГ ОДБОРА УШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

Школски одбор је у школској 2021/22. год. одржао 13 седница.

На седници од 14. 09. 2021.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред:

1.Усвајање записника са 28. и 37. седнице Школског одбора.

2. Усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе, за школску 2020/21. 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.

3. Усвајање Извештаја о Летопису школе, за школску 2020/21. год.

4. Усвајање Извештаја о раду директора школе за школску 2020/21.год.

и предузетничка
компетенција

обраћамо некоме: молба,
биографија

Сарадња са институцијама
културе, учешће у културном
животу Града.

наставници,
родитељи

рачунарства и
информатике,
Сви
наставници
музике

предствљања
својих
способности и
идеја,
разумевање
важности личне
активације у
друштву

X ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА
УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА
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5. Доношење Годишњег плана рада школе, за школску 2021/22.год.

6.Текућа питања, примедбе и предлози.

На електронској седници од 02. 11. 2021.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред:

1.Усвајање записника са 41. седнице Школског одбора.
2. Доношење Измена и допуна Правилника о организацији и систематизацији послова у Музичкој школи

„Исидор Бајић“ Нови Сад, који је донет 16. 03. 2018.г.
3. Доношење Измена и допуна Пословника о раду Наставничког већа, Музичке школе „Исидор Бајић“ Нови

Сад, од 29. 03. 2018.г., дел.бр. 268/1.
4. Доношење IV Измене Финансијског плана школе за 2021.г.
5. Доношење IV Измене интерног плана набавки за 2021.г.

На електронској седници од 19. 11. 2021.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред:

1.Доношење Правила заштите од пожара у Музичкој школи „Исидор Бајић“ Нови Сад
2.Доношење Измена и допуна Статута Музичке школе „Исидор Бајић“ Нови Сад (промена адресе у
одговарајућим члановима).

На електронској седници од 30. 11. 2021.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред:

1.Доношење Одлуке о верификацији образовног профила-дизајнер звука, односно одсека музичка продукција
и снимање звука.
2.Доношење Одлуке о измени Плана уписа за шк. 2022/23.г.

На електронској седници од 06. 12. 2021.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред:

1.Доношење V измене Финансијског плана школе, за 2021.г.
2.Доношење V измене Интерног плана набавки, за 2021.г.

На електронској седници од 10. 01. 2022.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред:

1.Доношење Финансијског плана школе за 2022.г.

На седници од 11. 02. 2022.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред:

Усвајање Извештаја о финансијском пословању школе у периоду од 01. 01. 2021.г. до 31. 12. 2021.г.

1.Извештај о реализацији програма инвестиционих активности за 2021.г.

2.Доношење Плана Јавних набавки и Интерног плана набавки, за 2022.г.

3.Усвајање Извештај о стручном усавршавању запослених у 2021.г.
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4.Доношење Плана стручног усавршавања запослених за 2022.г.

5.Усвајање Извештаја о раду директора школе у I полугодишту, шк. 2021/22.г.

6.Усвајање Извештаја о раду школе у I полугодишту, шк. 2021/22г.

7.Текућа питања, примедбе и предлози.

На електронској седници од 06. 04. 2022.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 47. седнице Школског одбора.

2.Доношење Анекса годишњег плана рада школе, за шк. 2021/22.г.

3.Доношење Измена и допуна Статута школе.

На седници од 12. 05. 2022.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред:

1. Доношење I Измене Финансијског плана школе за 2022.г.
2. Доношење I Измене Плана јавних набавки и Интерног плана набавки за 2022.г.
3. Доношење Одлуке о расписивању конкурса за избор директора школе, због истека мандата, а у складу са чл.
123, став 5 и 6 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл .гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018-др.
Закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021).
4. Образовање Комисије за спровођење поступка за избор директора школе.
5. Усвајање текста конкурса за избор директора школе.
6. Текућа питања, примедбе и предлози.

На седници од 19. 05. 2022.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са 49. седнице Школског одбора.

2.Усвајање предлога о обезбеђењу средстава за виши квалитет образовања добровољним учешћем родитеља,
деце и ученика у шк. 2022/23., шк. год.

3.Молба ученика-матураната и чланова ученичког парламента за суфинансирање присуства одређеног броја
професора на матурској вечери, од стране школе.

На електронској седници од 02. 06. 2022.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред:

1.Доношење Правилника о упису у Основну музичку школу.

На седници од 23. 06. 2022.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред:

1. Доношење II измене Финансијског плана за 2022.г., Плана јавних набавки за 2022.г. и Интерног плана
набавки за 2022.г.

2. Доношење Одлуке о покретању поступка давања на коришћење новоизграђеног објекта школе на Булевару
цара Лазара 67, 21000 Нови Сад, Музичкој школи „Исидор Бајић“ Нови Сад.

3. Извештај Комисије за избор директора школе о спроведеном поступку за избор директора, по конкурсу од
25. 05. 2022.г.
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4. Сачињавање образложене листе кандидата који испуњавају услове и давање предлога за избор директора
школе.

5. Текућа питања, примедбе и предлози.

На електронској седници од 30. 06. 2022.г. Школски одбор је размотрио следећи дневни ред:

1. Усвајање Записника са претходне седнице Школског одбора.

2. Доношење Школског програма за период 2022-2026.г.

Секретар школе Нада Чиндрак

ДИРЕКТОРШКОЛЕ

Извештај директора школе се налази у прилогу који је саставни део извештаја о реализацији годишњег
плана школе за 2021/2022. годину.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

У току школске 2021/22. 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;

Остварен је рад са наставницима у решавању текућих
проблема васпитно-образовног рада.

Педагошки
колегијум

Р. Папик
О. Амиџић
Т. Вукмановић,
ПП служба,
руководиоци
Стручних већа

Септембар,
током
године

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

Р. Папик,
О. Амиџић,
Т. Вукмановић,
Ј. Марковић
Вујановић,

А. Ковач,
руководиоци
Стручних већа

Септембар,
квартално
током
године
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измена што је одмах заживело у школској пракси.

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;

Обавља индивидуалне разговоре са родитељима и по
потреби присуствује седницама Савета родитеља школе.

Р. Папик,
Т. Вукмановић,
О. Амиџић,

Током
године

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.
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ИЗВЕШТАЈ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ

Школску 2021/22. годину обележиле су две кључне чињенице:

1. Пресељење у нову школску зграду
2. Повратак на редовне активности након пандемијског периода.

Прва ставка подразумевала је велику медијску пажњу коју чак нисмо морали нити да иницирамо самостално -
све медијске институције биле су заинтересоване за отварање новог објекта на Булевару цара Лазара 67, тако
да је сам почетак школске године имао огромну медијску пажњу.
Поред тога, током школске године, у сарадњи та Радио телевизијом Војводине реализоване су емисије
едукативно - информативног типа, од којих издвајамо циклус петоминутних емисија које су емитоване у
оквиру дечјег програма Добро јутро, лењивци. Иако је првобитна замисао била да емисију воде млади
волонтери са телевизије, у току монтаже прве емисије, постало је јасно да ће ту улогу најбоље преузети неко
из школе, ко познаје потребе публике, али и зна чиме све школа располаже, тако да је пом. директора Јасна
Марковић Вујановић, преузела и улогу водитељке емисија.

Поред овог циклуса који је реализован у пролеће 2022. и обухватио је све одсеке и инструменталне групе, пом.
директора за културну и јавну делатност остварила је богату комуникацију са многим установама културе и
образовања, обезбеђујући програме за различите манифестације. Овакав вид активности трајао је од почетка
до краја школске године.
Поред тога, ПР школе је:

 креирала пратећи материјал поводом Дана школе и учествовала у комплетној реализацији сва четири
концерта

 креирала насловне табле за све учионице школе
 креирала низ објава на друштвеним групама
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 ажурирала ФБ страницу школе
 реализовала циклус емисија за Браинз -тв
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Извештај сачинила помоћник директора за културну и јавну делатнсст, Јасна Марковић Вујанови

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРАШКОЛЕ, УШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

Дана:18. 08. 2022.г.
Дел.бр.670/1

1. КАНЦЕЛАРИЈСКО - АДМИНИСТРАТИВНИ ПОСЛОВИ:
- пријем, преглед, сигнирање и евидентирање поште;
- отпремање поште;
- упис аката у деловодну књигу;
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- развођење и архивирање аката;
- умножавање и чување записника са седница Школског одбора и Савета родитеља;
- други послови по налогу директора школе, у складу са законом.

2. ПРАВНИ ПОСЛОВИ:
- израда општих и појединачних правних аката Школе;
- праћење и спровођење поступка доношења општих аката од нацрта до објављивања
коначних текстова;

- израда уговора које закључује школа;
- праћење примене Статута Школе и других општих аката и припремање предлога за
измене и допуне и давање тумачења тих аката;

- обављање стручних послова за Школски одбор и Савет родитеља;
- правни послови у вези са јавним набавкама, у сарадњи са финансијском службом;
- пружање стручне помоћи комисијама које је именовао Школски одбор и директор Школе;
- припремање седница Школског одбора и Савета родитеља школе;
- правни послови у вези са уписом ученика;
- пружање стручне помоћи у вези са избором Школског одбора;
- пружање стручне помоћи и координирање рада комисије за избор директора школе;
- правни послови у вези са статусним променама у установи;
- други послови по налогу директора школе, у складу са законом.

2.1 КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ:
- стручни и административни послови везано за пријем у радни однос за наставно и ненаставно особље;
- стручни и административно-технички послови у вези са престанком радног односа,
распоређивањем и другим променама статуса запослених у школи;
- вођење кадровске евиденције за запослене у школи;
- пријављивање и одјављивање запослених надлежној организацији социјалног оси-
гурања;

- припремање извештаја и података за Школски одбор, Савет родитеља и органе ван школе;
- израда и достављање статистичких података у вези запослених у школи;
- други послове по налогу директора школе, у складу са законом.

3. ДАКТИЛОГРАФСКИ ПОСЛОВИ:
- 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.

Дана: 18. 08. 2022.г.
Дел.бр.668/1

Савет родитеља је у школској 2021/22.г. одржао 4 седницe.
- На својој седници од 13. 09. 2022.г. Савет родитеља је размотрио следећи дневни ред:
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1. Разматрање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе, за школску 2020/21.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.
2. Разматрање Извештаја о Летопису школе, за школску 2020/21. год.
3. Извештај о раду директора школе за школску 2020/21.год.
4. Разматрање Годишњег плана рада школе, за школску 2021/22.год.
5.Текућа питања, примедбе и предлози.

- На својој седници од 19. 10. 2022.г.Савет родитеља је размотрио следећи дневни ред:

1.Конституисање и верификација чланова Савета родитеља школе, за школску 2021/22.г.
2.Избор председника и заменика председника Савета родитеља.
3.Усвајање записника са 4. седнице Савета родитеља.
4.Избор представника Савета родитеља, као чланова обавезних Тимова које образује директор школе и
представника и заменика за Општински Савет родитеља.
5.Текућа питања, примедбе и предлози.
- На својој седници од 10. 02. 2022.г. Савет родитеља је размотрио следећи дневни ред:

1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља.
2.Извештај о раду директора школе у I полугодишту шк. 2021/22.год.
3.Информација о финансијском извештају школе за период 01. 01. 2021.год. до 31. 12. 2021.год.
4.Разматрање намене коришћења средстава од донација, у 2021.год.
5.Предлагање намене коришћења средстава прикупљених од родитеља, у 2022.г.
6.Текућа питања, примедбе и предлози.
-На својој седници од 17. 05. 2022.г. Савет родитеља је размотрио следећи дневни ред:

1. Усвајање записника са 2. седнице Савета родитеља
2. Извештај о раду школе између две седнице Савета родитеља.
3. Усвајање предлога о обезбеђењу средстава за виши квалитет образовања добровољним учешћем родитеља,
деце и ученика у шк. 2022/23. год.
4. Текућа питања, примедбе и предлози.

-На својој седници од 27. 06. 2022.г. Савет родитеља је размотрио следећи дневни ред:

1.Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља.
2.Разматрање Школског програма за период 2022-2026.год.
3.Избор предложених чланова Школског одбора из реда родитеља, путем тајног изјашњавања.
4.Текућа питања, примедбе и предлози.

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.
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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 ЧАСОВА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ

РАЗРЕД БРОЈ РЕАЛИЗОВАНИХ ЧАСОВА

I 35 x 2

II 35 x 2

III 35 x 2

IV 33 x 2

Укупно 276

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.
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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 РАДУМЕДИЈАТЕКАРА И НОТОТЕКАРА
Као и у другим областима рада Школе, 2021/22. година протекла је у организацији новог простора и

селекцији библиотечког материјала.

У новој библиотеци која се налази на првом спрату школе, постављен је нови намештај, преуређен је
библиотечки фонд, те одлучено да нотни материјал буде предат на чување првенствено по одсецима, будући
да сваки одсек има припадајућу оставу на свом спрату.

Поред тога, дошло је до прерасподеле задатака у библиотеци: у нову спомен собу на трећем спрату преселила
се Татјана Чапко, чија ће улога у наставку бити креирање и реализација програма везаних за овај садржај који
школа може да понуди.

У библиотеци остају Александра Буњевчев и Нада Мијатовић, које, поред дотадашњих активности, у току
другог полугодишта, преузимају на себе и креирање и дељење садржаја на информационим екранима школе.

Важно је напоменути да је у оквиру Дана књиге у школи реализована једна лепа акција: заједничко читање,
коме је присуствовала и у њему и активно учествовала и директорица Школе.

Извештај сачинила помоћник директора за културну и јавну делатнсст, Јасна Марковић Вујановић
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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
хигијенског рада, заштите и унапређења
животне средине

Предавања, радионице ОЗ, психолог,
предавачи

Током
године

Састанци, саветовања присуство Представници УП Током
године
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

ИЗВЕШТАЈ УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 2021/2022 година

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО

Избор представника одељења

Конституисање Ученичког парламента

Избор руководства Парламента

-Успешно конструисан парламент:
Избор председника, заменика председника и
записничара парламента:

Чланови ученичког парламента су једногласно изабрали:

Председник парламента: Ђурђина Константиновић (IV 1)

Заменик председника парламента: Доротеа Проданов

Записничар парламента: Никола Богдановић (II1)

Предсавници ученичког парламента на седницама
школског одбора су : Ђурђина Константиновић III1и

Чланови парламента су се такође једногласно сложили да
Јован представлја ученике у тиму за вредновње рада
школе

Никола Шумаруна (III1) представља ученике у тиму за
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања.

У тиму за професионални развој запослених изабрана је
Кристина Радоја (II2).

У тим за инклузивно образовање Кристина Лакић (III1).

У тиму за обезбеђивање и развој установе Доротеа
Проданов (II2).

У активу за развојно планирање је Теодора Ружичин.
(III2)

У тиму за каријерно вођење и саветовање ученика је
Ђурђина Констатиновић. (IV 1)

У тиму за развој међупредметних компонената и
предузетништва је Софија Вучковић.

- Упознавање чланова Парламента са
законским оквиром деловања
парламента, са правима и дужностима
чланова; упознавање са нормативним
актима школе (Статут; Програм рада
школе); Законом о основама система
(део који се односи на ученике);
Правилником о понашању ученика;

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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Пословником о раду.

Израда и усвајање Програма рада
Ученичког парламента

Програма рада Ученичког парламента

је сачињен.

Класификациони период
(представници Парламента
присуствују седницама одељењских
већа)

- анализа успеха на првом класификационом периоду .
- анализа успеха на другом класификационом периоду .
Педагошко психолошка служба
- анализа успеха на трећем класификационом периоду .

Рад са члановима Парламента о
начинима доношења одлука,
преузимању одговорности,
тимском раду

- Индивидуални рад са члановима парламента -
психолог, педагог.

- Адаптација првака у нашој школи.

реализоване активности - Хуманитарна акција “Музичари великог срца”.
- Пројекат „У сустрет празницима – јелка“.

Активности, трибине, предавања: Дан
борбе против сиде
Болести зависности
Репродуктивно здравње
Правилна исхрана
Безбедност у саобраћају
Насиља, злостављања и занемаривање.
Заштита менталног здравља

Сачињен пано на огласној табли ученичког парламента
са неопходним информацијама ову тему.
Реализоване радионице предавања, акције, трибине :

- акција „Читајмо гласно“ поводом обележавања
Националног дана књиге, у организацији
Друштва школских библиотеккара Србије.

- Радионица репродуктивно здравље младих :
5.04.2022.године и 7.06.2022.године први
разреди.

- 9.априла 2022.године у 12.40 часова проф. Љубица
Докић, Технолошки факултет, одсек угљено
хидратна исхрана „Правилна исхрана“

- „Центар за унапрећење безбедности у саобраћају“,
реализоваo је едукацију ученика.

- 28. јуна 2022. године, одржана је манифестација
доделе бицикала најбољим ученицима основних
и средњих школа које донира Град Нови Сад.

- Трибина одржана у петак, 10. јуна 2022. године, са
почетком у 12 часова у Високој школи
струковних студија за образовање васпитача у
Новом Саду, на тему „Професија без родних
стереотипа“

- Превентивне активности - радионице „Стоп
насиљу“ и „Чувам те“ су радионице у
реализацији педагошко психолошке службе и
Тима за борбу против насиља, злостављања и
занемаривања.

- Радионице „Заштита менталног
здравља“ одржавају се са ученицима средње



Извештај о реализацији годишњег плана школе за 2021/22. годину

97

школе.

Евалуција одржана 4 састанка.

Извештај сачинила координатор ученичког парламентаМирјана Ђукић, стручни сарадник - психолог

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.

У претходној школској години, заправо су сва већа концертна дешавања имала и хуманитарну ноту:
 новогодишњи концерт одељења у Футогу
 сва четири концерта поводм Дана школе
 сва одигравања опере за децуШумска краљица

У овисности од прилике и концерта, прикупљана су или материјална средства, у сарадњи са тражиоцима
помоћи, који су том приликом и организовали кутије за прикупљање средстава, или хигијенска средства и
школски прибор, који су потом прослеђивани тамо где је напотребније.
Ове акције су у највећој мери иницирале наставнице Ива Мајсторовић и Ана Ковачић.

XIII ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЕБНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ

СИСТЕМА ОДБРАНЕ

Под називом „ Иницијатива за извођење садржаја обуке у школском систему“

Са ученицима завршних разреда средње школе

Реализовано је 4 часа на предложених 11 теме у оквиру часова одељењског старешине/одељењске
заједнице

Табеларни преглед о реализацији часова одељењског старешине

Иницијативу за увођење садржаја обуке у школски систем Републике Србије
Школска 2020/2021. година

Одељења/одељењски
старешина

Бр. ученика
у одељењу

Бр.
девојака

Бр. момака Реализовани
часови

Датуми
реализације
часова

IV 1/ Евица
Чарнописки

1.час 4.3.2022.
2.час 11.3.2022.
3.час 18.3.2022.
4.час 25.3.2022.

IV2/ Дарија
Војновић

15 9 6 1.час 24.02.2022.
2.час 03.03.2022.
3.час 10.03.2022.
4.час 17.03.2022.

Укупно ученика 4/4

*Часови су уписани у есДневник у рубрику за часове одељењског старешине.

План и реализацију иницијативе припремила Оливера Амиџић, педагог

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 Кроз индивидуалне разговоре указавање Током године ПП служба, одељењске
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родитељима на значајност међусобног уважавања старешине

Извештај сачинила Мирјана Ђукић, психолог

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, пп службе и друго.
Програмски садржај ове области били су реализовани кроз:

А. Ваншколске активности:

- систематски преглед ученика –Организовани систематски прегледи се не реализују у надлежности
школе. Годинама уназад школска деца се не лече у школским диспанзерима већ самостално код свог
изабраног педијатра.

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:

Превенција је веома важна за наш живот, било да су у питању предивни животни догађаји или
догађаји који дестабилишу нашу равнотежу и изазивају стрес.

Циљ наше заједничке превенције је усвајање свих неопходних информација и спремност особе да се
ослања на своја психолошка знања и могућности која ће јој помоћи да се прилагоди, снађе у
промењивим животним околностима.

Педагошко-психолошка служба школе у сарадњи са Домом здравља и Саветовалиштем за младе реализовала
је едукативне радионице на теме:

РАДИОНИЦЕ

РАЗРЕД/ДАТУМ РЕАЛИЗАТОРИ ТЕМА ИСХОД
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I1

5.04.2022. године

и 7.06.2022. године

Саветовалиште за
младе

Др Драгана Зарић,
лекар и психолог
Анкица Гостовић

Мирјана Ђукић,
психолог

Педагог Оливера
Амиџић

Репродуктивно
здравље младих

16 ученика I1
похађало је и
усвојило потребна
знања из радионице у
школи, у трајању од
једног дана и као и
10 ученика I2
одељења. Едукација
се реализовала у два
наведена термина,
како би сви
заинтересовани
уленици могли да
присуствују.

9. априла 2022. године
у 12.40 часова

проф. Љубица Докић,
Технолошки факултет,
одсек угљено хидратна
исхрана

„Правилна исхрана“ Ученици трећих
разреда стекли су
знање о основним
принципима
правилне исхране и
добили информације
о правилном начину
исхране.

Дом здравља Нови Сад, Служба здравствене заштите деце у сарадњи са ПП службом омогућила је доступност
информација преко сајта школе у одељку педагошко – психолошки кутак.

Линк:

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

https://www.isidorbajic.edu.rs/category/pedagosko-psiholoska-kutak/

Педагошко психолошка служба Оливера Амиџић и
Мирјана Ђукић

https://www.isidorbajic.edu.rs/2021/01/zdravstvena-prevencija/
https://www.isidorbajic.edu.rs/category/pedagosko-psiholoska-kutak/
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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

Рад са
наставници
ма

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.
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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
локалном
заједницом

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
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 ДЕЛАТНОСТШКОЛЕ

Школске 2021/22. година обележена је, као што се у свим сегментима извештаја јасно види, најпре
пресељењем у нову школску згарду.

Школа је наставила сарадњу коју је имала са свим установама културе, али је посебан напредак уочен
управо унутар саме школе.

У претходном објекту имали смо једну концертну салу, која је употребљавана за све наше активности.
У новом простору постоје три стално расположива концертна простора: две сале за јвне часове и једна

амфитеатарска сала.
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У овом извештају сматрамо најбитинијим навести иновације које су се одиграле на овом пољу, јер су све
друге активности, према граду и локалној заједници наставиле да се одвијају као и пре.

Отварање две сале за јавне часове, омогућило је свим одсецима да, по први пута могу да реализују све
јавне часове које желе.
Сале су подељене по одсецима, а резервације се одигравају путем бесплатне апликације Календли.

У овом смислу видимо да има простора за побољшање, најпре улагањем у квалитетнији софтвер, који ће
омогућити већу прегледност употребе сала, али у суштини можемо бити задовољни и овим начином
функционисања.

Испред сваке од сала налазе се и екрани на којима су већ почели да се деле садржаји који прате
дешавање у самој дворани.

Манифестацију обележавања Дана школе реализовали смо у Градској концертној дворани.
Након што смо заокружили основни период адаптације, надамо се веома богатој и све живљој сарадњи

са институцијама културе и ван граница наше земље.

Више о делатности школе на:
https://www.facebook.com/muzickaskolaisidorbajic.ns

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...).

https://www.facebook.com/muzickaskolaisidorbajic.ns
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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

Присуствовање родитеља јавним
часовима

током године током године

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
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.

КОМУНИКАЦИЈА
ШКОЛЕ И
ПОРОДИЦЕ

Општи родитељски састанак – Први
разред смш

Директор, помоћник директора
за културну и јавну делатност
школе, пп служба

КОМУНИКАЦИЈА
ШКОЛЕ И
ПОРОДИЦЕ

Сачињен и истакнут план за родитеље
са термином за индивидуалне
разговоре наставника

Директор, руководиоци
Стручних већа

Септембар
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КОМУНИКАЦИЈА
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
РОДИТЕЉСТВУ

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
ПРОЦЕС УЧЕЊА

Родитељски састанци на нивоу
одељења – информисање о успеху
ученика.

Директор, одељењски
старешина

Септембар,
новембар,
јануар

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/октоб
ар

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
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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.

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.

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
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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

2021/22. 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

2021/22 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

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
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ИЗВЕШТАЈ ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ

О АКТИВНОСТИМА

ОБЛАСТИ РАДА И САРАДЊЕ СТРУЧНИХ САРАДНИКА/ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА

На основу планираних области рада и сарадње са свим актерима у образовању и васпитању школе,
сачињен је годишњи извештај

1. УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА У УСТАНОВИ

2. ПРАЋЕЊЕ, ПОДСТИЦАЊУ И ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ УКУПНОМ РАЗВИЈУ ДЕТЕТА И
УЧЕНИКА У ДОМЕНУ ФИЗИЧКИХ, ИНТЕЛЕКТУАЛНИХ, ЕМОЦИОНАЛНИХ И
СОЦИЈАЛНИХ КАПАЦИТЕТА И ПРЕДЛАГАЊУ МЕРА У ИНТЕРЕСУ РАЗВИЈА И
ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

3. ПРУЖАЊЕ СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ НАСТАВНИЦИМА И ДИРЕКТОРУ

- СТВАРАЊУ ПОДСТИЦАЈНЕ СРЕДИНЕ ЗА УЧЕЊЕ УЗ ПРИМЕНУ САВРЕМЕНИХ
НАУЧНО

ЗАСНОВАНИХ САЗНАЊА
- ЈАЧАЊУ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА НАСТАВНИКА И

СТРУЧНИХ
САРАДНИКА

- РАЗВИЈАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЦИЉЕВА И ОПШТИХ ИСХОДА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

4. СТРУЧНА ПОДРШКА РАЗВОЈУ ИНКУЗИВНОСТИ УСТАНОВЕ,
СТРУЧНИМ ПОСЛОВИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА И СТВАРАЊУ БЕЗБЕДНЕ
СРЕДИНЕ ЗА РАЗВОЈ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА, ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И
СОЦИЈАЛНЕ ИСКЉУЧЕНОСТИ ДЕЦЕ, ОДНОСНО УЧЕНИКА,
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА И ПРЕДЛАГАЊЕ МЕРА

ЗА ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТНОГ О – В РАДА/САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
5.

ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДЕЦОМ И УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО
ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА И ДРУГИМ ЗАПОСЛЕНИМ У УСТАНОВИ

6. ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, СТРУЧНИМ
УДРУЖЕЊИМА И ДРУГИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА

7.
КООРДИНАЦИЈА САРАДЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРИМЕНЕ ОДЛУКА САВЕТА
РОДИТЕЉА УСТАНОВЕ И ЛОКАЛНИХ САВЕТА РОДИТЕЉА

8.
СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕШКИХ ОДЛУКА МИНИСТАРСТВАУ УСТАНОВИ, У СКЛАДУ СА
СВОЈИМ ОПИСОМ ПОСЛА

*** СТРУЧНИ САРАДНИК ОСТВАРУЈЕ ЗАДАТКЕ НА ОСНОВУ СТАНДАРДА КОМПЕТЕНЦИЈА
ЗА СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ

Преглед активности педагошко – психолошке службе за периоду јануара до јула
школске 2021/2022. године

1.Вебинар под називом „Разлози првих криза, одустајања, разочарања и не сналажења у причи по
имену Музичка школа, као и отварање путева и начина за превазилажење тешких момената и
о(п)стајања у свету музике“, одржан 18.01.2022. године у организацији средње музичке школе
„Живорад Грбић“ из Ваљева, 2 бода;

2. 21.01.2022. година, вебинар „Вршњачко и интернет насиље – онлајн радионица“ у организацији
DIMAK Serbia/Немачки информативни центар за миграције,, 1 бод;
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3. 22.01.2022. година, вебинар – радионица „ Комуникација и границе“, центар Вита, 1 бод;

4. 28.02.2022. године, пета акција „Читајмо гласно“ поводом обележавања Националног дана књиге, у
организацији Друштва школских библиотеккара Србије, наша школа је подржала акцију – школски
координатор Татјана Спасојевић Чапко. Са ученицима присуствовале Мирјана Ђукић и Оливера
Амиџић – 1 бод;

5. 28.02.2022. године Мирјана Ђукић и Оливера Амиџић похађале су вебинар: " Улога психолога и
педагога у надзору школе/појединца" у организацији едукативно развојног центра из Чачка, 4 бода;

6. Састанак Ученичког парламента школе 1.03.2022. у 12.45 часова у одмаралишту 1.спрат. Састанку са
психологом Мирјаном Ђукић присустовала и педагог Оливера Амиџић, која је упознала ученике са
Пројектом „Слет“ – 4 бода;
https://www.pozoristemladih.co.rs/arhiva-vesti/novosadske-pozorisne-igre/slet/item/530-poziv-na-slet-poziv-
za-mlade

7.Активности психолога Мирјане Ђукић у оквиру секције Псухолога музичких школа Србије.
Истраживање и задавање упитника свим ученицима Музичке школе – средње.(октобар 2021.године до
априла 2021.године). Писање апстракта на 2 теме:

а) Анксиозност музичког извођења код средњошколаца музичке школе у Србији и

б) Однос између пажљивости, музичког успеха и анксиозности музичког извођења код ученика
средњих школа.

Прикази радова-истраживања биће на ПАМу у октобру 2022.године.

8. „Центар за унапрећење безбедности у саобраћају“, реализоваo је едукацију ученика са циљем
унапређења безбедности у саобраћају у трајању од два школска часа у позоришној сали Гимназије
„Лаза Костић“, 04.05.2022.године, са почетком у 11 сати. Едукацији су присуствовали ученици трећег
разреда Продановић Владан 3/1 и Софија Вучковић 3/2. У даљој реализацији пројекта учествоваће као
вршњачки едукатори.

9. Попунили смо евалуациони упитник у вези с реализацијом Програма „За чистије и зеленије школе у
Војводини“. РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, Покрајински
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне заједнице – националне мањине – 1 бод;

10. 31. марта 2022. године Мирјана Ђукић и Оливера Амиџић пратиле су вебинар у реализацији BIGZа
под насловом: „Наставни материјали у инклузивном одељењу“ – 2 бода;

11. У петак 20.05.2022. у 12.45 часова у учионици за стране језике ПП служба са организацијом „Центар
за унапрећење безбедности у саобраћају“, реализовали су едукацију ученика са циљем унапређења
безбедности у саобраћају. Едукацији суприсуствовала одељења трећих разреда.

12. Праћење начина вођења педагошке документације наставника;
13. Прелазак на ЕсДневник, обука наставника, измењена документација за ОМШ, обука

наставника/руководиоца Стручних већа за писање Матичних књига, попуњавање књижица, диплома,
сведочанстава.

14. Рад са Стручним активом за развој Школског програма-подела задужења и улога у тиму;
15. Учешће у раду Одељенских, Наставничких већа и Педагошког колегијума;
16. Систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и напредовање ученика;
17. Праћење реализације образовно-васпитног рада;
18. Праћење анализе постигунућа и дисциплине ученика на класификационим периодима, као и

предлагање мера за њихово побољшање;

https://www.pozoristemladih.co.rs/arhiva-vesti/novosadske-pozorisne-igre/slet/item/530-poziv-na-slet-poziv-za-mlade
https://www.pozoristemladih.co.rs/arhiva-vesti/novosadske-pozorisne-igre/slet/item/530-poziv-na-slet-poziv-za-mlade
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19. Трибина je се одржана у петак, 10. јуна 2022. године, са почетком у 12 часова у Високој школи
струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду, на тему „Професија без родних
стереотипа“ коју је организовало Удружење научница Србије „СРНА“ у сарадњи са Високом школом
струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду поводом свечаног обележавања 11. јуна,
Националног дана родне равноправности.
На трибини су учествовали ученици III2 разреда из наше школе: Марко Милинков, Инес Котхаи и
Софија Вучковић са наставницом филозофије и грађанског васпитања Аленком Санчанин.

20. 28. јуна 2022. године, одржана је манифестација доделе бицикала најбољим ученицима основних и
средњих школа које донира Град Нови Сад у сардњи са друштвено-одговорним компанијама.
Промотивни програм одржан је на централном платоу купалишта Штранд са почетком у 19 часова.
Ученици предложени од стране руководства школе су: Иван Чернухин/ученик 6.разреда основне
музичке школе и Катарина Мошо/ученица 4/2 одељења средње музичке школе. Ученице , Невена
Ташин и Кристина Лакић 4. Вис, су свирале 28.06. ти на додели награда.

21. „У току је друга сезона документарне ТВ серије "Заједно - добри примери инклузивног образовања",
на свим нивоима, од вртића до високог образовања. Серијал реализује Продукција "Водич Плус" у
сарадњи са Мрежом подршке инклузивном образовању. Пројекат је добијен на Конкурсу РТС-а за
независне продукције а емисија ће се емитовати на РТС-у. Наташа Милојевић, психолошкиња и
чланица Мреже је водитељка емисије. Инклузија, образовна и социјална, је процес који у Србији још
увек наилази на многе препреке. Међутим , постоје добри и квалитетни позитивни примери успешног
планирања и реализације додатне подршке која је појединој деци/ученицима потребна да би били
укључени, осећали се прихваћено, напредовали и осамостаљивали се. Примери говоре о великом
труду и професионалној одговорности образовних установа васпитача, учитеља, наставника, стручних
служби, директора, који неуморно раде. Такав пример желимо да истакнемо преко медија. У серији
пратимо дете или младу особу са тешкоћама/специфичностима у развоју у његовим свакодневним
активностима, код куће, у вртићу/школи/факултету, дочаравамо на који начин проводи слободно
време и на који начин превазилази органичења, како му у томе помаже породица, образовна
институција а како друштво. Већ смо снимали једну емисију у Вашој школи почетком марта ове
године, о девојчици која је укључена у музичко забавиште и тада су нам саговорнице биле Ана
Ковачић и Оливера Амиџић. Сада желимо да снимамо емисију у Вашој школи о ученици Петри
Спасојевић. Били смо у контакту са њеном мајком и професорком Аном Фрлин. Договарали смо да се
снимање реализује следеће недеље, у четвртак 12. маја, 2022. године.

Током снимања, имали бисмо саговорнике са којима бисмо водили кратке разговоре.“ Приложили смо
део писма водитељке емисије

Разговори су се водили са наставницицана Аном Фрлин, Ксенијом Мијатовић Кором, Мирјаном
Филиповић и директорком школе Радмилом Ракин Мартиновић.

У прилогу је и линк до емисија које су снимљене и емитоване:

https://www.youtube.com/c/RTSObrazovnonau%C4%8Dniprogramzvani%C4%8Dnikanal/search?query=Zajedno;

Извештај сачиниле Мирјана Ђукић, психолог и Оливера Амиџић, педагог

https://www.youtube.com/c/RTSObrazovnonaučniprogramzvaničnikanal/search?query=Zajedno
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНИХ САРАДНИКА О ПРУЖАЊУ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊЕ
МУЗИЧКЕШКОЛЕ

У школској 2021/2022. години

Одељења Одељењске
старешине

Број
ученика

Укупно по
годинама

Пружање
подршке

ученицима/број

Бр. ученика за
каријерно
вођење и
саветовање

Ученици
по ИОПу

I-1 Никола
Стојановић 38

52

5 / /

I-2 Александра
Тасковић 14 3 / /

II-1 Мирјана
Филиповић 31

49

4 / 2

II-2 Ружица Илић
Мансоури 18 2 / /

III-1 Татјана
Божић 39

57
4 / /

III-2 Милица
Војновић 18 4 / /

Укупно 22 / 2

Матуранти
IV-1 Евица

Чарнописки 29
44

6 2 /

IV-2 Дарија
Војновић 15 4 2 /

Укупно 202 10 4 /

Сарадња одељењских старешина са матичним школама, родитељима, предметним наставницима и педагошко
– психолошком службом, веома је сврсисходна и адекватна.
Одељењске старешине и предметни наставници, редовно прате рад ученика и о томе информишу родитеље.
Урађени си планови подршке ученицима којма је подршка потребна због подбацивања у учењу и развијању
самопоуздања.
Организована је допунска настава, ученици су усмерени и сугерисано им је да одреде и расподеле своје
ангажовано време за рад, учење и вежбање, као и слободно време. Динамика праћења рада и напредовања у
сарадњи са родитељима утврђена је према плану подршке и праћена и евалуирана је од стране свих учесника.

Предузете мере:
интезивиран је рад са ученицима у виду пружања педагошко-психолошке подршке;
одржана је допунска настава у сарадњи са предметним наставницима/наставницима индивидуалне наставе;
одржане консултације предметних наставника са ученицима, родитељима, одељењским старешинама и
стручним сарадницима;
примењене су савремене методе рада у настави – сарадња стручних сарадника са предметним наставницима,
ученицима и родитељима;
израђени су планови подршке ученицима у учењу;
усмерили смо родитеље у праћење напредовања детета;
мотивисани су ученици за рад и развијање дивергентног/креативног мишљења;
недељно праћење и евалуација од стране одељењских старешина, родитеља и стручних сарадника.
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*Педагог и психолог су у току ове школске године интензивирали сарадњу са наставницима индивидуалне
наставе у основној музичкој школи.
Евидентирано је 9 ученик/ца којима је прушена додатна подршка.

Извештај сачиниле Мирјана Ђукић, психолог и Оливера Амиџић, педагог

XVI ИЗВЕШТАЈ САМОВРЕДНОВАЊА РАДАШКОЛЕ

Извештај о самовредновању налази се као прилог, на крају овог документа.

XVII РЕАЛИЗАЦИЈАШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

Од септембра 2021. поново су почели са реализацијом јавни наступи, заједно са редовним активностима.
У том смислу, било нам је потребно мало времена да организујемо тај процес унутар школе, али већ убрзо по
пресељењу, ми смо успоставили ритам константног присуства на културној сцени града, очувавши при томе
присутност 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:

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,
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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 школи.
Сличну промоцију имали смо и на порталу НС уживо, где су такође представљени сви инструменти и одсеци.

XVIII РЕАЛИЗАЦИЈА ПРАЋЕЊА
ЕВАЛУАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДАШКОЛЕ

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
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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:

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 ДИРЕКТОРАШКОЛЕ

У прилогу.

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
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