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I УВОД
КРАТАК ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
На иницијативу музичког педагога, издавача, мелографа и композитора Исидора Бајића,
1. септембра 1909. године почела је да ради Музичка школа у Новом Саду, основана да би
музички образовала српску омладину. Била је тада, поред Музичке школе у Суботици, једина
стручна школа из области музике северно од Саве и Дунава. Њен оснивач и први директор био је
Исидор Бајић.
После смрти оснивача школе, Исидора Бајића, уз несебичне напоре чланова Управе
Музичког друштва Новог Сада, ова установа поново почиње са радом 1927. године као „Музичка
школа Исидор Бајићˮ и постаје прва полудржавна музичка школа. Након завршетка Другог
светског рата, школа обнавља свој рад. Број ученика се стално повећава, као и наставни кадар.
После дугогодишњих проблема око просторија за одржавање наставе и бројних селидби, 1953.
године школа је коначно смештена у Његошевој 9.
Након 68 година рада у центру града, Музичка школа се од 1. септембра школске 2021/22.
године пресељава у нови објекат – на Булевар цара Лазара, бб.

Зграда школе у Његошевој 9

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.
Оно што ће обележити следећу етапу развоја школе, на првом месту јесте планирано
пресељење у нову зграду. Нова зграда музичке школе, ће бити једна од ретко наменски
саграђених музичких школа: комфорна, пространа, таква да ће наставницима и ученицима
омогућити даље слојевито развијање у годинама које долазе
Наш је задатак да је направимо још видљивијим центром културе града Новог Сада и
региона.
У новој школској згради поносно започињемо 2021/22 школску годину.
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од 1. септембра…

СНАГА ШКОЛЕ
Снага
наше
школе
је
квалитетан кадар и професионални
однос према раду.
Снага
наше
школе
је
подмладак у музичком забавишту и
ученици основне и средње
музичке
школе
који се
образују на седам одсека на којима
су заступљени сви
инструменти
симфонијског
оркестра.
Снага наше школе је у
развијању осећаја припадности кроз
различите облике заједничког
музицирања.
Снага наше школе је у
неговању пријатељских односа са
свим музичким школама у
Србији и земљама из кружења.
Снага наше школе је перманентој трагању за новим, актуелним идејама.
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МИСИЈА
Да би у народу могли што више музичку уметност неговати, потребно је, да се
интелигентнији слојеви друштва нашег по школама тако васпитавају и музички спреме, да,
кад уђу у народ, могу стварати и поучавати...

ВИЗИЈА
ШКОЛA са атрактивним образовним услугама за ученике и све остале учеснике у
наставном процесу.
ШКОЛА која тежи активној улози у друштвеном окружењу, ослушкивању његових потреба
кроз остварење и задовољење својих потреба, а у складу са интересима окружења.
ШКОЛА која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће унутрашња реформа
стално трајати.
ШКОЛА која негује толеранцију и демократичност, одговорност, објективност и
способност да се мењамо.
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ

Назив школе

„Исидор Бајић”

Адреса

Булевар цара Лазара бб
Нови Сад

Контакт подаци школе
Телефон/факс
Званична имејл адреса

isabajic@sbb.rs

Сајт

www.isidorbajic.edu.rs

ПИБ

102028953

Име и презиме
директора

Мр Радмила Ракин
Мартиновић

Датум оснивања школе

1909. године

Датум прославе
Дана школе

17. мај 2021.

❖ OБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ
ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА

Продручје рада

Основно музичко
образовање и
васпитање

Култура, уметност и јавно
информисање
припремни разред +
основно музичко образовање и
васпитање у трајању: две, четири и
шест година
Образовни профил

Музички извођач
– класична музика

трајање: 4 године

Музички сарадниктеоретичар

трајање: 4 године
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РЕШЕЊА О ВЕРИФИКАЦИЈИ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА
И РАЗЛИЧИТИХ ПРОГРАМА КОЈИ СЕ У ШКОЛИ ОСТВАРУЈУ
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ
Број: 022-05-64/94-9
26.01.1994. године
Београд
СР/МП
Министарство просвете Републике Србије, на основу чл. 202, ст. 1. Закона о опште управном
поступку („Службени лист СФРЈ“, бр. 47/86 – пречишћени текст) и чл. 17. ст. 2. Закона о средњој школи
(„Службени гласник РС“, бр.50/92), донео је
РЕШЕЊЕ
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.

Образложење
Школски надзорници Министарства просвете Републике Србије – Подручна јединица Нови Сад мр. Боро
Зубовић и мр. Фрањо Кирић су извештајем број 022-8/93 од 15. новембра 1993.
Пошто су испуњени услови прописани чл. 17. ст. 1. Закона о средњој школи и одговарајућим
правилиницима у погледу школског простора, опреме, наставних средстава и потребног броја наставника
и стручних сарадника и довољног броја ученика, министар просвете донео је решење као у диспозитиву.

Поука о правном средству: Ово решење је коначно и против истог може се покренути управни спор.
Тужба се подноси Брховном суду Србије у року од 30 дана од дана пријема овог решења.

Доставити:
– Школи
– Подручна јединица Министарства просвете Нови Сад
– Архиви

МИНИСТАР
Проф. др. Миливој Лазић
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АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
Број: 106-022-00132/2008-01
Дана: 18. Новембра 2008. године
21000 НОВИ САД
Булевар Михајла Пупина 16
Телефон: 021/487-4348 Факс: 021/456-977
E-mail: goran.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs
На основу чл. 149. ст. 1. У вези са чл. 35. ст. 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС“, број: 62/03, 58/04, 79/05 и 101/05) и чл. 22, 51. ст. 4 и 52. ст. 1. Одлуке о покрајинској управи („Службени
гласник АПВ“), број: 21/2 – пречишћен текст и 16/08), а по захтеву Mузичке школе „Исидор Бајић“ у Новом Саду за
утврђивање
испуњености
услова
за
оснивање
издвојеног
одељења
у
Футогу,
бр.: 689 од 22. октобра 2008. године, покрајински секретар за образовање доноси:
РЕШЕЊЕ
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.
Образложење
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 Културноинформативног центра „Младост“ у Футогу, Цара Лазара 42 у којем ће се реализовати инструментална настава за
клавир, хармонику, гитару, виолину и флауту према наставном плану и програму за основну школу, што је утврђено у
Записнику о инспекцијском прегледу Музичке школе „Исидор Бајић“ у Новом Саду, број: IX-611-00087/08 од 10.
новембра 2008. године који је саставни део овог решења, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме
наставника у основној музичкој школи („Сл. Гласник РС-Просветни гласник“, бр. 7/05), Правилником о нормативу
школског простора, опреме и наставних средстава за основну музичку школу („Сл. Гласник РС – Просветни гласник“,
бр.19/97), и правилник о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитанја („Сл. Гласник РС –
Просветни гласник“, број: 6/94).
Због свега изнетог, решено је као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству:
Против овог решења може се поднети приговор покрајинском секретаријату за образовање ради преиспитивања
у року од осам (8) дана од дана достављања решења.
Решење доставити:
Музичкој школи „Исидор Бајић“ у Новом Саду
Архиви

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Др. ЈЕГЕШ Золтан

РепубликаСрбија
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА, ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
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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:
РЕШЕЊЕ
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.
Образложење
Музичка школа „Исидор Бајић“ у Новом Саду обратила се Покрајинском секретаријату за образовање са
захтевом за реверификацију тј. допуну и усклађивање решења о испуњености услова за обављање делатности, број 746
од 14. новембра 2008. године. Уз захтев доставила је Елаборат о реверификацији Основне Музичке школе „Исидор
Бајић“ са пропратном документацијом.
У спровођењу радњи утврђивања испуњености услова за обављање делатности образовања и васпитања у
смислу члана 33. Закона о основама системна образовања и васпитања („Службени лист РС“ бр. 62/03, 64/03 – исп.,
58/04, 62/04 –испр., 79/05 –др.закон, 81/05 –исп. др. закона, 83/05 – испр. др. закона и 101/05) просветни инспектор
Градске управе за образовање Града Новог Сада, Ненад Милиновић, је утврдио да Музичка школа „Исидор Бајић“ у
Новом Саду испуњава услове у погледу школског простора и његове опремљености, у погледу врсте и количине
наставних средстава, као и у погледу потребног броја наставника и стручних сарадника што је утврђено у Записнику о
инспекцијском прегледу Музичке школе “Исидор Бајић“ у Новом Саду, бр : IX-611-00078/08 од 09. јануара 2009.
Године, који је саставни део овог решења, а у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној
музичкој школи („СЛ. Гласник РС – Просветни гласник“, бр. 7/05), Правилником о нормативу школског простора,
опреме и наставних средстава за основну музичку школу („СЛ. Гласник РС – Просветни гласник“, бр. 19/97),
Правилником о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања („СЛ. Гласник РС –
Просветни гласник“, бр. 6/94), Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћним
наставника у стручним школама („СЛ. Гласник РС – Просветни гласник“, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,
6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007 и 4/2007), Правилником о ближим условима у погледу простора,
опреме и наставних средстава за остваривање плана и програма заједничких предмета у стручним школама за
образовне профиле трећег и четвртог степена стручне спреме („СЛ. Гласник РС – Просветни гласник“, бр. 7/915) и
Правилником о блажим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање планова и
програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле трећег и четвртог разреда стручне
спреме у стручним школама за подручје рада култура, уметност и јавно информисање (и нормативи) („СЛ. Гласник РС
– Просветни гласник“, бр. 9/91, 22/97 и 6/2002).
Због свега изнетог, решено је као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству:
Против овог решења може се поднети приговор покрајинском секретаријату за образовање ради преиспитивања
у року од осам (8) дана од дана достављања решења.

Решење доставити:
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ „Исидор Бајић“ у Новом Саду
Др. ЈЕГЕШ Золтан
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III ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
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. 5/2019)
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. 46/19).
Интерни и општи акти школе:
СТАТУТ, дел. бр. 204/1, од 16. 03. 2019. год.
Измене и допуне Статута, дел. бр. 946/2 од 16. 10. 2019.
Правилник о организацији рада школе и систематизацији радних места, дел. бр. 233/1, од
23. 3. 2019. год.
Правилник о раду, дел. бр., 286/1 од 10. 04. 2019. год.
Правила понашања ученика, запослених и родитеља ученика, односно других законских
заступника Музичке школе „Исидор Бајић”, дел. бр. 342/1, од 27. 04. 2019. год.
Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика у Музичкој школи „Исидор
Бајић”, дел. бр. 315/2, од 19. 05. 2019. 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. 2019. год.
Правила заштите од пожара, дел. бр. 1125, од 29. 12. 2015. год.
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Музичкој школи
„Исидор Бајић”, дел. бр. 341/1, од 27. 04. 2019. год.;
Измене правилника о испитима у Музичкој школи „Исидор Бајић”, Нови Сад, дел. бр. 569/2,
од 19. 06. 2019. год.
Правилник о упису у ОМШ, дел. бр. 49, од 24. 01. 2014. год.
Правилник о ванредним ученицима, дел. бр. 570 од 20. 06. 2019. 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. 138-1/2019, од 26. 02. 2019. год.

❖ ИНТЕРНИ И ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ
Извештај о реализацији годишњег плана рада, 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 реализацији Развојног плана, Извештај о
реализацији планова стручних већа, управних, руководећих и саветодавних органа, Извештаји о
реализацији планова ученичких организација.
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Извештаји о реализацији завршних испита; школски календар за 2020/2021. годину;
Закључци стручних органа донети приликом анализе реализације годишњег програма рада у
претходној школској години; Сагледавање потреба и интереса ученика и родитеља са нагласком
на субјекатску позицију ученика.

❖ OСНОВНИ ПРИНЦИПИ ИЗРАДЕ ПЛАНА
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 савремених
техника, метода, средстава, облика рада у односу на традиционалну, чиме ученик све
више постаје субјекат, а не објекат образовно-васпитног рада;
в) Принцип конкретизације – подразумева прецизирање делатности сваког члана колектива
и органа, временски, садржајно и просторно, па чак и прецизирање облика реализације
датих програмских задатака;
г) 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;
д) 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

У табели се може видети структура простора у коме ће се у годинама које долазе, одвијати
образовно – васпитни рад и културна делатност Школе:
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

У новој згради Mузичке школи различити одсеци подељени су по спратовима, којих је
укупно три, тако да свако одсек има своју карактеристичну боју, која се провлачи кроз ентеријер.
Учионице су подељене на учионице опште, групне и индивидуалне наставе. Распоређене су по
свим спратовима. Ентеријер је рађен за сваку целину посебно.
Музичка школа садржи административни блок са канцеларијама запослених, које су
опремљене тако за задовољавају потребе вођења администрације школе. На I спрату су
библиотека, соба за дизајн звука, одмориште за ученике, које је замишљено као место са клупама
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за седење, „лејзи – беговима'', столовима. На III спрату смештена је спомен соба посвећена
Исидору Бајићу, са стакленим витринама за музејску поставку. На II спрату налази се и
учионица за стране језике са системом за учење језика са посебним софтвером, као и још једно
одмориште за ученике.
Музичка школа има и две сале за јавни час на III спрату. Због специфичних захтева
имају високе плафоне. Као такве замишљене су као једноставни простори са троугластим
светиљкама који висе као лустери. На III спрату налази се и једна мања концертна дворана са
176 места. Сала на III спрату је простор намењен дешавањима са планираним мањим бројем
места. Простор је акустички решен. Изабране су три боје седишта, зелена и две нијансе сиве.
Учионице опште наставе су планиране као простори који имају обраду зидова у три боје
зависно од боја које су врата на том спрату. Као такве дефинисана је шема бојења у графичкој
документацији. Одморишта су простори намењени боравку ученика у паузама између наставе.
Као такви замишљени су као опуштени весели простори са седењем за дружење.
Забавиште је део музичке школе, намењено деци од 5 до 9 година. Намештај је
прилагођен узрасту деце, као и садржаји.
Соба за дизајн звука је простор намењен новом смеру музичке школе. Простор је
прилагођен пројекту акустике.
Библиотека је простор намењен да буде креативна радионица музичке школе са
мноштвом различитих садржаја.
Сала за хор је посебна целина прилагођена својој намени.
Са посебном пажњом је објекат опремљен, а реализација пројекта опремања обухватила је
три сегмента:
• Школски намештај
• Мултимедијалну опрему
• Музичке инструменте
За потребе објекта, пројекат опремања музичким инструментима је подразумевао набавку:
1. УДАРАЧКИХ ИСТРУМЕНАТА (маримба, вибрафон, ксилофон, тимпани, глокеншпил,
велики бубањ, чинеле, добоши, том томови, сет бубњева…)
2. ХАРФИ (2 ком)
3. МУЗИЧКЕ ОПРЕМЕ ЗА ЏЕЗ САСТАВЕ
4. КЛАВИРА (44 ком)
5. ПИЈАНИНА (20 ком)
6. ЕЛЕКТРИЧНИХ КЛАВИРА (12 ком)
7. ОПРЕМЕ ЗА КЛАВИРСКУ РАДИОНИЦУ
8. ХАРМОНИКА (26 ком)
9. ОПРЕМЕ ЗА КОНЦЕРТНУ САЛУ
10. ОСТАЛА ОПРЕМА (пултеви, сталци за инструменте, колица за пултеве, бина,
практикабле, диригентски пултеви…)
У оквиру истог објекта, у посебним целинама и блоковима, налазе се Балетска школа и
Градска концертна дворана, што ће омогућити један потпуно нови културни живот свакој од ове
три институције.
Величина и опремљеност новог школског објекта, омогућиће да се пројекти реализују не
утичићи ни на који начин на одржавање свих редовних активности. Концертна сала постаће
један од главних носилаца концертних активности града, што ће свакако утицати на
информисаност, опште образовање и ширење видика наших ученика.
Такође ће произвести околности за потпуно нови вид интердисциплинарности, без које је
опстанак у култури и образовању у данашње време немогућ.
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V ЉУДСКИ РЕСУРСИ

❖ КАДРОВСКА СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕОРЕТСКУ НАСТАВУ
Табела 5.1.– Подела предмета са % радног времена
Стручна
спрема

Презиме и име

Радно место Предметна настава

Лиценца

Ангажовање
у школи %

Аврамовић Лончар Нинета,
рук. стр. већа

7/2

Контрапункт, рук. стр. већа

да

100

Ковачић Ана

7/1

Солфеђо

да

100

Јовановић Весна

7/1

Солфеђо

да

100

Дубравац Марина

7/1

Солфеђо

да

100

Јелић Зорица

7/1

Солфеђо

да

100

Чарнописки Евица

7/1

Солфеђо

да

100

Пап-Мићић Сања

7/1

Солфеђо

да

100

Јурица-Ступавски Јармила

7/1

Солфеђо

да

100

Гаврилов Гордана

7/1

Солфеђо

да

100

Бркић Милица

7/1

Солфеђо

да

100

Војнић-Хајдук Сенка

7/1

Солфеђо

да

100

Скутелис Маринела

7/1

Солфеђо

да

100

Илић Мансоури Ружица

7/1

Музички облици

да

100

Митрушић-Ћерић Јасмина,
замена Кеча Милица

7/1

Хармонија, Контрапункт,
Компоновање

да

100

Соња Петков

7/1

Хармонија

не

100

Мирјана Филиповић

7/1

Историја музике
са упознавањем музичке
литературе

да

70

Петијевић Тамара

8

Оркестар, Хор, виолина

да

100

Летић Валентина

7/1

Етномузикологија

да

100

Бенкова-Мартинкова Словенка

7/1

Дечији оркестар, свирање
хорских партитура,
музички инструменти

да

100

Драгана Гргур

7/1

Српски језик
и књижевност

да

100

15

Годишњи план рада 2021/22.
Љубић Маја

7/1

Српски језик
и књижевност

да

Тасковић Александра

7/1

Енглески језик

Санчанин Аленка

7/1

Филозофија, грађанско
васпитање

да

40

Хлапец Лидија

7/1

Физика

да

10

Војновић Дарија

7/1

Историја

да

20

Пејовић Биљана

7/1

Историја

да

35

Лукић Јасна

7/1

Психологија

да

20

Војновић Милица

7/1

Италијански језик

не

100

Божић Татјана

7/1

Рачунарство и информатика

да

100

Сања Старчевић

Веронаука

не

5

Миливојевић Немања

Веронаука
Да

20

30
30

Југовић Марина

7/1

Социологија

Јовановић Ивана, замена
Гаћиновић Марија

7/1

Математика

40

Стојановић Никола

7/1

Физичко васпитање

100

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ
Табела 5.2.– Подела предмета са % радног времена
Стручна
Радно место –
Презиме и име
Лиценца
спрема
Предметна настава

Ангажовање у
школи %

Зима Моника

7/1

Виолина

да

100

Божић Катарина

7/1

Виолина

да

100

Мартон Ибоја

7/1

Виолина

да

100

Хајдуковић Давидов Мирјана

7/2

Виолина

да

100

Зорјан Флорина Арабела

7/2

Виолина

да

100

Богдановић Мирјана

7/1

Виолина

да

100

Станковић Ива

7/1

Виолина

да

100

Гулијчук Виталиј

7/1

Виолина

да

100

Макевић-Мађарић Ивана

7/1

Виолина, руководилац
стручног већа

да

100

Јосифоски Игор

7/1

Виола

да

100

Нидерхолцер-Јосифоска Јудит

7/1

Виолончело

да

100

Крмпотић Маријана

7/1

Виолончело

да

100

16

Годишњи план рада 2021/22.
Керлета Горан

7/1

контрабас

да

50

Војнак Александра

7/1

Корепетиција, клавир

не

100

Ћосић Милица

7/1

Корепетиција

не

100

Николић Драган

7/1

Читање с листа

да

100

Савић Наташа

7/1

Виолина

не

70

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА КЛАВИР
Табела 5.3.– Подела предмета са % радног времена
Стручна
Радно место –
Презиме и име
Лиценца
спрема
Предметна настава

Ангажов. у
школи %

Године
стажа

Апић Милена

7/2

Клавир, руководилац
стручног већа

да

100

30

Брадић-Пајтић Татјана

7/1

Клавир

да

100

26

Бјелановић-Медвецки
Татјана

7/1

Клавир

да

100

35

Ајдиновић Моника

7/1

Клавир

не

50

7

Дабић Биљана

7/1

Клавир

да

100

40

Далагија Срђан

7/1

Клавир, рук. стр. већа

да

100

28

Бељански Нера

7/1

Клавир

да

100

24

Комненовић Мирела

7/1

Клавир

да

100

27

Лили Вера

7/1

Клавир

да

100

33

Миавец Едит

7/1

Клавир

да

100

40

Фрлин Ана

7/1

Клавир

да

100

24

Половина Наталија

7/1

Клавир

да

100

33

Петров Татјана

7/1

Клавир

да

100

27

Попов-Марић Драгана

7/1

Клавир

да

100

31

Попов Драгана

7/1

Клавир, корепетиција

да

100

13

Рашковић Александар

7/1

Клавир

да

100

28

Савић Лидија

7/1

Клавир

да

100

37

Свијић Саша

7/1

Клавир

да

100

27

Слобода Ружица

7/1

Клавир

да

100

27

Узелац Татјана

7/1

Клавир

да

100

35

Станковић Фредерик

7/1

Клавир

да

100

40

Стојачић Ненад

7/1

Клавир

да

100

29

Стојшић Чила

7/1

Клавир

да

100

27

Тешић Александра

7/1

Клавир

да

100

26

Стевић Слободанка

7/2

Клавир

да

100

18

17

Годишњи план рада 2021/22.
Цекић Валерија

7/1

Клавир

да

100

19

Диакита Тина-Алама

7/1

Клавир

не

100

2

Борзенко Олга

7/2

Клавир

да

100

18

Дабић Јована

7/1

Клавир, корепетиција

да

100

8

Андрејић Тијана

7/1

Клавир, корепетиција

да

100

6

Овука Ксенија

7/1

Клавир

да

50

14

Аранђеловић Нина

7/2

Клавир, корепетиција

да

100

14

Табш Снежана

7/1

Клавир, корепетиција

да

100

9

Шуклар Дина

7/1

Читање са листа

да

100

14

Миљанић Соња

7/1

Клавир

не

100

3

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ХАРМОНИКЕ
Табела 5.4.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име

Радно место
Предметна
настава
–

Стручна
спрема

Лиценца

Ангажовање
у школи %

Папик Роберт

7/1

Хармоника

да

30

Ћирковић Вања

7/1

Хармоника

да

70

Прњаворац Гордана

7/1

Хармоника

да

100

Асурџић Марко

7/1

Хармоника

да

100

Мирковић Драган

7/2

Хармоника, руководилац
стручног већа

да

100

Неатница Татјана

7/1

Хармоника

да

100

Обрић Милка

7/1

Хармоника

да

100

Павићевић Сања

7/1

Хармоника

да

100

Пенић Горан

7/1

Хармоника

да

100

Пенић Сања

7/1

Хармоника

да

100

Мирков Ивана

7/1

Хармоника

не

100

Токановић Ана

7/1

Хармоника

да

100

Парошки Игор

7/1

Оркестар ОШ

да

100

Мартиновић Јелена

7/1

Хармоника

да

100

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ДУВАЧКИХ ИНСТРУМЕНАТА
Табела 5.5.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име
Марковић-Вујановић Јасна

Стручна
спрема
7/1

Радно место

– Предметна настава
Флаута, руководилац

Лиценц
а

Ангажовање
у школи %

Године
стажа

да

70

29

стручног већа
Хорват Александра

7/1

Флаута

да

100

22

Мијатовић Кором Ксенија

7/1

Флаута, камерна

да

100

16

Гргуров Мирјана

7/1

Флаута

да

100

28

Станић Милана

7/1

Флаута

да

100

12

18

Годишњи план рада 2021/22.
Башић Ксенија

7/1

Флаута, камерна

да

100

12

Бодор Жељко

7/1

Кларинет

да

100

28

Пете Ђуро

7/2

Кларинет

да

100

36

Кмицикевић Зоран

7/1

Саксофон

да

100

26

Дропо Сандра

7/1

Саксофон

не

70

8

Сегеди Љиљана

7/1

Обоа

да

100

28

Косо Габриела

7/1

Фагот, Камерна,
читање с листа

да

100

13

Павловић Никола

7/1

Хорна

да

100

8

Драгаш Слободан

IV

Труба

не

15

/

Нежић Владимир

7/1

Тромбон

да

70

23

Најдовски Петар

7/1

Труба

не

82

0

Ђокић Марија

7/1

Корепетиција

да

100

20

Исаков Споменка

7/1

Корепетиција

да

100

17

Швоња Душко

7/1

Корепетиција

да

100

17

Васин Кекић Јелена

7/1

Корепетиција

да

100

8

Богдановић Олга

7/1

Камерна музика

да

50

6

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА ГИТАРЕ, ХАРФЕ И УДАРАЉКИ
Табела 5.6.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име

Стручна
спрема

Радно место
– Предметна настава

Лиценца

Ангажовање
у школи %

Спасојевић Александар

7/1

Гитара, рук. стр. већа

да

100

Радовић Рашко

7/1

Гитара

да

100

Кузмановић Живојин

7/1

Гитара

да

100

Јовић Стеван

7/1

Гитара

да

100

Феризовић Ведран

7/1

Гитара

да

100

Момчиловић Мина

7/1

Харфа

да

50

Тодоровић Јелена

7/1

Харфа

не

40

Бурка Иван

7/1

Удараљке

да

30

Палачковић Срђан

7/2

Удараљке

да

30

Карлечик Дарко

7/1

Удараљке

да

30

Молнар Игор

7/1

Камерна

не

100

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СОЛО ПЕВАЊА
Табела 5.7.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име
Јовановић Ивана

Стручна
спрема
7/2

Радно место –
Предметна настава
Соло певање, рук.стр.већа

Лиценца

Ангажовање у
школи %

да

100

19

Годишњи план рада 2021/22.
Балаж Марта

7/2

Соло певање

да

100

Чивовић-Сарамандић Анђела

7/1

Соло певање

да

100

Вуксан Милана

7/1

Соло певање

да

100

Недељковић Сенка

7/2

Соло певање

да

100

Водник Емилија

7/1

Корепетиција

да

100

Аранђеловић Нина

7/2

Корепетиција

да

100

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Табела 5.8.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име

Стручна спрема Радно место

Лиценца

Ангажовање у
школи %

Године
стажа

Ђукић Мирјана

7-1

психолог

да

Стр. сарадник 100%

20

Оливера Амиџић

7-1

педагог

да

Стр. сарадник 100%

22

Чапко Татјана

7-1

нототекар

не

Стр. сарадник 100%

20

МЕНАЏМЕНТ ШКОЛЕ
Табела 5.9.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име

Стручна
спрема

Радно место

Ангажовање Године
у школи %
стаж
а

Ракин-Мартиновић Радмила

7-2

Директор

70%

39

Папик Роберт

7-2

Пом. директора за индивидуалну
наставу и основну школу

70%

24

Марковић-Вујановић Јасна

7-1

Пом. директора за односе са јавношћу

30%

29

Вукмановић Татјана

7-1

Пом. директора за међународне односе 100%

23

АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Табела 5.10.– Подела предмета са % радног времена
Презиме и име

Стручна спрема

Радно место

Ангажовање у
школи %

Чиндрак Нада

7-1

Секретар

100

Аларгић Јелена

7-1

Референт за опште посл.

100

Челар Албина

IV

шеф рачуновства

100

Челар Наташа

IV

референт за финац.-рач.послове

100

Миловановић Биљана

IV

Референт за ученичка питања

100

Мијатовић Нада

IV

Књижничар

100

Милојевић Војин

IV

домар

100

Стојановић Биљана

IV

спремачица

100

Кеврешан Душко

IV

портир

100

Ножинић Бранка

IV

спремачица

100

Буњевчев Александра

III

дактилограф

100

Мирић Андријана

III

спремачица

100

20

Годишњи план рада 2021/22.
Ђуричић Драган

OШ

спремачица

100

Станков Сандра

ОШ

спремачица

100

спремачица

100

клавирштимер

100

Хани Аранка
Подунавац Владимир

I

21

❖ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
На основу члана 151., став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 10/19 и 6/20) и Правилника о сталном стручнпм усавршавању и стицању
звања
наставника, васпитача и стручних сарадника, Сл. гл. РС бр. 81/17,48/18. дошен је план Стручног
усавршавања за 2021/2022. годину.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НА НИВОУ ШКОЛЕ
Табела 6.1.– План похађања акредитованих обука и стручних скупова -24 сата
Акредитовани семинар

Компетенција Приоритет Број бодова

Међупредметни приступ настави, учењу и развој

К2

П3

8

Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању
високих резултата код ученика у музичкој школи

К2

П3

8

СТРУЧНИ СКУПОВИ
Планира се 1 стручни скуп ако епидемиолошка ситуација дозволи.

*избор акредитованих семинара и стручних скупова ће се вршити у зависности од
расположивих новчаних средстава школе и настале ситуације изазване пандемијом Covid-19.
Препорука је да организујемо онлајн семинаре који су акредитовани од Министарства
просвете.
Табела 6.2 – План стручног усавршавања у установи - 44 сата

Област

Активност

Извођење угледних часова и других активности са
дискусијом и анализом

5 угледних часова

Излагање са стручних усавршавања са обавезном
диску-сијом и анализом (сати се рачунају по
одржаном састанку стручног органа)

Излагање о савладаном програму: 1 реализатор, 11
слушалаца;
Излагање на наставничком већу

Прикази књига, дидактичких материјала из
области образовања и васпитања
Приказ мултимедијалних садржаја

/

Годишњи план рада 2021/22.

22

Презентација публикованих радова, наставних
средстава

/

Стручне посете дефинисане Развојним планом

/

Остваривање пројеката образовно-васпитног
карактера у установи

АБРСМ, ФЕСТИВАЛ ИСИДОР БАЈИЋ, ТРИОРКА,
ЏЕЗ АКАДЕМИЈА

Такмичења и смотре

Припремање ученика и учешће
Међународна такмичења
Школска такмичења, по индивидуалним
плановиманаставника
Учешће у раду жирија, по позиву наставника
Смотре „Празник технике” до 2

Стручни активи, удружења који доприносе
афирмацији образовно-васпитног рада

Стручна већа 8
Актив хармонике 6
Актив соло певања 9
Стручни актив виолине 9
Актив стручних сарадника 3
Актив стручних сарадника-психолога Музичких школа
Србије 2

Рад у радним телима и програмима локалне
самоуправе

Сарадња са ШУ Нови Сад

Рад са студентима, приправницима, секције

Рад са приправницима 1
Студентима АУ

Пројекти, предавања, трибине, јавни часови,
посете концертима, рад са ученичким
организацијама

Јавни час (до 14), Посета концертима: ван школе (до 10)
– У организацији Музичке омладине, АУНС, НОМУС,
Војвођанских симфоничара

Пројекти, предавања, трибине, јавни часови,
посете концертима, рад са ученичким
организацијама

Концерти матураната (до 6)
Концерти у школи

Маркетинг школе

Едукативни концерти, извођење опере за „Радосно
детињство”
Концерти класе у МШ Зрењанин
Учешће на Фестивалу „Hearts in harmony”
Концерти ван школе

*План стручног усавршавања у установи - 44 сата ће се вршити у зависности од
расположивих просторних и организационих могућности школе настале ситуацијом изазване
пандемијом Covid-19.

❖ ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА,
ДИРЕКТОРА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА
Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника Музичка школа „Исидор Бајић”
планира у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања, приоритетним
областима на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију
наставника и стручног сарадника у установи.
Планирање стручног усавршавања за период 2021/2022. године је засновано на областима:
• настава и учење,
• подршка ученицима,
а према извештају о спољашњем вредновању сачињеном од стране тима за самовредновање.

Годишњи план рада 2021/22.
На основу индикатора вредновања, утврђено је да ће се стручно усавршавање одвијати у
правцу који одговара већини наставника то јест, наставници ће развијати компетенције које су до
сада биле слабост школе. То се нарочито односи на комуникацију, израду индивидуализованих
планова за надарене ученике и ученике који заостају са учењем, развијање мреже за превенцију
насиља, и подстицање ученика на самооцењивање и самостално проналажење одговора на
питања, као и поступност у постављању задатака од стране наставника.

Повећање компетенције
у области Настава и учење

Повећање нивоа компетенција из области
Наставна област, предмет методика
наставе

Задаци Активности
Проналажење и примена различитих метода, техника и
облика рада и доступних наставних средстава ради
ефикасности наставног процеса;
Примена новостечених знања из области у којима се
наставник усавршавао;
Избор семинара, симпозијума, трибина, скупова из ове
области и уношење у годишњи план стручног
усавршавања, као и осталих активности (држање
угледног часа, присуство угледном часу, представљање
облика стручног усавршавања којима је присуствовао
као и практично спровођење истих...);
Усаглашавање личних планова на нивоу Стручног већа;
Похађање семинара и континуирано учешће у осталим
облицима усавршавања;

План евалуације
Критеријум
успеха:

Инструменти Сертификати, огледни
часови
Носиоци
активности

Наставници, тим за
стручно
усавршавање

Време

Током године

Обука наставника за пружање подршке ученицима да Критеријум
Одржани часови
критички размишљају, износе своје идеје, постављају
успеха
интерактивне
питања, дискутују и коментаришу и тако активно
наставе (по 3 у
учествују у настави (интерактивна настава);
тромесечју), огледни
Обука за планирање активности полазећи од знања и
часови
искустава којима ученици располажу, индивидуалних
(2 у полугодишту)
карактеристика и потреба ученика, израда ИОП-а и
Инструменти Припреме за час,
његова примена у настави;
сертификати
Избор облика усавршавања из ове области и уношење у
лични годишњи план стручног усавршавања;
Носиоци
Наставници, тим за
активности
стручно усавршавање

Повећање
компетен...

Време

Повећање компетен ције у области
Подршка ученициа

70% наставника
повремено примењује нове методе

Похађање и организовање семинара, предавања, трибина Критеријум
и сл. који се односе на проналажење и примену метода
успеха
рада које ангажују све ученике уважавајући њихове
индивидуалне разлике у социјалном и емоционалном
развоју;

Током године
80 % наставника
ангажује све ученике
50 % наставника
користи ИОП

Инструменти Припреме, огл. часови,
Похађање и организација семинара који се односе на
ИОП, сертификати
укључивање различитих врста мотивације и начина
мотивисања ученика
Носиоци
Наставници, тим за
Упознавање са начином израде ИОП-а за надарене
активности
стручно
ученике;
усавршавање,
Усаглашавање на нивоу Стручних већа о начину
Током године
евалуације стеченог знања, тј. самоеваулације ученика; Време
Избор семинара, симпозијума, трибина, скупова из ове
области и уношење у годишњи план стручног
усавршавања.
Похађање предавања, трибина и семинара из области Критеријум
тимског приступа проблему сваког ученика, у сарадњи
успеха

Одржани разговори са
ученицима
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са стручним службама, одељенским старешинама, Инструменти Евиденција, записници
родитељима и предметним професорима
Време
Током године

Обука у области формирања мреже за превенцију
насиља

Носиоци
активности

Директор, родитељи,
стр. сарадник, пред.
наставници

Критеријум
успеха

Формирана мрежа,
смањено насиље

Повећање компетенције у области
Комуникција и сарадња

Повећање компетен ције у области Подршка ученициа

Инструменти Записници, евиденција

Обука и похађање семинара, предавања, трибина које се
односе на сарадњу са родитељима и инсистирање на
активнијем учешћу у раду школе

Носиоци
активности

Психолог, одељ.
старешина, директор,
Тим

Време

Током године

Критеријум
успеха

Одељ. старешина
прошаo семинар са
том темом

Инструменти Записници, евиденција,
Носиоци

Одељ. старешина

Време

Током године

Избор семинара, симпозијума, трибина, скупова из ове
Критеријум
Побољшани
области и уношење у годишњи план стручног
успеха
међуљудски односи,
усавршавања;
организован тимски
Похађање семинара и континуирано учешће у осталим
рад, излети, дружења
облицима усавршавања;
Инструменти Евиденција о
Избор семинара, симпозијума, трибина, скупова из
обављеним
области рада на развијању позитивних међуљудских
разговорима са
односа у школи и развијања ефикасне комуникације на
ученицима и
релацији наставник-ученик.
наставницима

Сарадња са друштвеном заједницом (другим школама,
општинским органима, институцијама,
Министарством просвете)

Похађање семинара из области педагошкоинструктивног рада и упознавање са новим законима,
прописима, регулативама

Носиоци
активности

Директор, предметни
наставници, стручни
сарадници

Време

Током године

Критеријум
успеха

Остварени пројекти

Инструменти Евиденција
Носиоци
активности

Директор,
стр. сарадник

Време

Током године

Критеријум
успеха

Наставници упознати
са новим прописима

Инструменти Примењени закони
Носиоци
активности

Директор,
Помоћници директора

Време

Током године
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VI ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА
У ОКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
А. УКУПАН РАД наставника остварује се у 44 радне недеље и 1760 часова годишње.
Б. НЕПОСРЕДАН РАД СА УЧЕНИЦИМА
ОМШ – од првог до завршног разреда остварује се у току 36 шестодневних наставних
недеља и завршни разред у 34 шестодневне наставне недеље.
СМШ – првог, другог и трећег разреда остварује се у току 37 шестодневних наставних
недеља и четврти разред у 34 шестодневне наставне недеље.
В. ПЕДАГОШКА НОРМА
недељно годишње
Редовна настава-корепетиција

22

770

Додатни рад

1

35

Допунски рад:

1

35

Час одељенског старешине

1

35

Факултативни рад

/

/

Рад са секцијом

1

35

Други облици непосредног ОВ рада са ученицима

1

35

УКУПНО В:

24

840

Г. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

недељно

годишње

1. Припрема за наставу

10

350

2. Вођење прописане школске документације

1

38

3. Унос података у електронски дневник

0,5

22

1

44

8. Рад у стручним органима школе

1

44

9. Културна делатност: такмичења, концерти, јавни часови

2

88

10. Стручно усавршавање

0,5

44

13. Друге активности школе

1

334

УКУПНО Г:

16

920

СВЕГА

40

1760

4. Руковођење стручним активом
5. Испити (поправ. разр. год. пријемни, матурски)
6. Рад у стручним друштвима и удружењима
7. Писмени задаци

11. Наставник-приправник
12. Наставник-ментор
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СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
У ОКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
Стручни сарадник за рад са ученицима, сарадњу са наставницима и аналитичко
истраживачки рад има 30 часова недељно, односно 1320 часова годишње.
Активност

Недељно
педагог

психолог

I.

Планирање и програмирање образовно-васпитног рада

4

4

II

Праћење и вредновање образовно-васпитног рада

4

2

III

Рад са наставницима

8

6

IV

Рад са ученицима

8

12

V

Рад са родитељима односно старатељима ученика

3

3

VI

Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и
пратиоцем ученика

3

3

VII

Рад у Стручним органима и тимовима

5

5

VIII

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

3

2

IX

Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање

2

3

40

40

УКУПНО

ПРЕГЛЕД ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНСТВА
ОМШ – Одељенске старешине у школској 2021/2022. години:
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РАЗРЕДНОГ СТАРЕШИНЕ

РАЗРЕД

Весна Јовановић

I

Милица Бркић

II

Сенка Војнић Хајдук

III

Гордана Гаврилов

IV

Ана Ковачић

V + припремни;

Маринела Скутелис

VI + припремни;

Милица Бркић

Четворогодишњи цела;

Марина Дубравац

Футог, цео.

СМШ – Одељенске старешине у школској 2021/2022. години су:

Разред старешинства, име и презиме разредног старешине
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I1 Стојанов Никола

I2 Тасковић Александра

II1 Филиповић Мирјана

II2 Илић Мансоури Ружица

III1 Божић Татјана

III2 Војновић Милица

IV1 Чарнописки Евица

IV2 Војновић Дарија

АНГАЖОВАНОСТ НАСТАВНИКА
У СТРУЧНИМ ТИМОВИМА И СТРУЧНИМ АКТИВИМА
СТРУЧНИ ТИМОВИ
За школску 2021/22. години школи оформљени су следећи тимови и активи:
• Тимови
1. Тим за инклузивно образовање
2. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
3. Тим за самовредновање
4. Тим за професионални развој запослених
5. Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
6. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
7. Тим за израду школске и педагошке документације

Тим за инклузивно образовање
Амиџић Оливера

Координатор

Ђукић Мирјана

Ђукић Мирјана

Ковачић Ана
Дабић Биљана
Стојачић Ненад
Фрлин Ана
Пап Мићић Сања
Филиповић Мирјана

Чланови

Апић Милена
Парошки Игор
Одабрани представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Члан локалне самоуправе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Амиџић Оливера

Координатор

Мр Ракин Мартиновић Радмила
Ђукић Мирјана
Папик Роберт
Вукмановић Татјана
Одабрани представник Савета родитеља

Чланови
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Представник Ученичког парламента
Нови члан локалне самоуправе

Тим за самовредновање рада у школи
Амиџић Оливера

Координатор

Мр Ракин Мартиновић Радмила
Ђукић Мирјана
Папик Роберт
Марковић Вујановић Јасна
Јовановић Ивана
Божић Татјана

Чланови

Јелић Зорица
Чапко Татјана
Одабрани представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Нови члан локалне самоуправе

Тим за професионални развој запослених
Ђукић Мирјана

Координатор

Амиџић Оливера
Летић Валентина
Војнић – Хајдук Сенка
Грлић Гргуров Мирјана
Богдановић Мирјана
Пенић Сања
Недељковић Сенка

Чланови

Радовић Рашко
Тешић Александра
Одабрани представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Нови члан локалне самоуправе
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА У ШКОЛИ

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Чапко Татјана
Ђукић Мирјана
Ковачић Ана
Божић Татјана
Марковић Вујановић Јасна
Јовановић Ивана
Јанковић Ивана
Јелић Зорица
Радовић Рашко

Координатор
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Санчанин Аленка
Макевић Мађарић Ивана
Апић Милена
Стојановић Никола
Тасковић Александра
Гргуров Драгана
Одабрани представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Члан локалне самоуправе

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злстављања и занемаривања
Папик Роберт

Координатор

Амиџић Оливера
Ђукић Мирјана
Војновић Милица
Илић Мансоури Ружица
Јелић Зорица
Божић Татјана
Чарнописки Евица
Стојанов Никола
Тасковић Александар

Чланови

Војновић Дарија
Санчанин Аленка
Старчевић Сања
Артуков Александар
Одабрани представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Члан локалне самоуправе

Тим за израду школске и педагошке документације
Марковић Вујановић Јасна

Координатор

Мр Ракин Мартиновић Радмила
Ђукић Мирјана
Папик Роберт
Амиџић Оливера
Миловановић Биљана
Чиндрак Нада
Мијатовић Нада
Чапко Татјана
Руководиоци стручних већа

Чланови
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•

Стручни активи

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Стручни актив за развојно планирање
Стручни актив за израду школског програма
Стручни актив наставника клавира
Стручни актив наставника хармонике
Стручни актив наставника дрвених дувачких инструмената
Стручни актив наставника лимених дувачких инструмената
Стручни актив наставника виолине
Стручни актив наставника виоле, виолончела и контрабаса
Стручни актив наставника соло-певања
Стручни актив наставника гитаре
Стручни актив наставника општеобразовних предмета средње школе
Стручни актив наставника језикa и комуникацијe
Стручни актив наставника хармоније и сродних предмета
Стручни актив наставника историјe музике и сродних предмета
Стручни актив наставника камерне музике

Стручни актив за развојно планирање
Ђукић Мирјана, стр. сарадник

Координатор

Мр Ракин Мартиновић Радмила, директор школе
Папик Роберт, пом. директора
Амиџић Оливера, стр. сарадник
Вукмановић Татјана, пом. директора
Марковић Вујановић Јасна, пом. директора
Одабрани представник Савета родитеља

Чланови

Радовић Рашко, наставник гитаре
Јелић Зорица, наставник стручних предмета
Представник Ученичког парламента
Нови члан локалне самоуправе

Стручни актив за развој школског програма
Амиџић Оливера

Координатор

Ђукић Мирјана, стр. сарадник
Папик Роберт, пом. директора
Папа – Мићић Сања, наставник стр. предмета
Спасојевић Александар, руководилац стр. већа гитаре
Мирковић Драган, руководилац стр. већа хармонике
Апић Милена, руководилац стр. већа клавира
Војновић Дарија, наставник историје
Мр Аврамовић – Лончар Нинета, руководилац стр. ТОСМШ
Марковић Вујановић Јасна, пом. директора
Мр Јовановић Ивана, руководилац стр. већа соло певања
Ковачић Ана, руководилац стр. већа ТО - ОМШ

Чланови
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Сртучни актив
наставника

Преостале стручне активе чине наставници стручних предмета, како је наведено у самом наслову
актива, а руководиоци су:

виолине

Зима Моника

виоле, виолончела и контрабаса

Јудит Нидерхолцер Јосифоска

дрвених дувачких инструмената

Сегеди Љиљана

лимених дувачких инструмената

Нежић Владимир

општеобразовних предмета средње школе
језикa и комуникацијe
наставника камерне музике

Војновић Дарија
Војновић Милица
Парошки Игор

ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА
ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ
2021/2022. ГОДИНУ
("СЛ. ЛИСТ АП ВОЈВОДИНЕ", БР. 23/2021)

Члан 1
Овим правилником утврђује се време остваривања образовно-васпитног рада у току школске
2021/2022. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са
седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине.
Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада предвиђени наставним
планом и програмом за основне школе планирају се годишњим планом рада.

Члан 2
Настава и други облици образовно - васпитног рада у основној школи се остварују у току два
полугодишта.
Прво полугодиште почиње 1. септембра 2021. године, а завршава се 23. децембра 2021. године.
Прво полугодиште има 80 наставни дан.
Друго полугодиште почиње 17. јануара 2022. године и завршава се:
- 07. јуна 2022. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана и
- 21. јуна 2022. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана.
Члан 3
Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних
наставних недеља, односно 180 наставних дана.
Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневних наставних
недеља, односно 170 наставних дана.
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У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да
школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и
наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја
петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
Табеларни преглед школског календара за основне школе са седиштем на територији Аутономне
покрајине Војводине за школску 2021/2022. годину, који се налази у прилогу овог правилника
као његов саставни део, исказан је по полугодиштима и квартално.
Први квартал има 40, други 40, а трећи 50 наставних дана. Четврти квартал има 50 наставних
дана за ученике од првог до седмог разреда, а 40 наставних дана за ученике осмог разреда,
изузев у случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће
да дани у седмици, који су распоређени годишњим планом рада, буду равномерно распоређени.
Члан 4
Основне музичке и балетске школе могу да изводе наставу и у току шест наставних дана у
недељи, према годишњем плану рада школе у складу са законом.
У случају када због угрожености безбедности и здравља ученика и запослених није могуће да
школе остваре обавезне облике образовно-васпитног рада у пуном броју наставних седмица и
наставних дана на годишњем нивоу, могуће је одступање у броју до 5% од утврђеног броја
петодневних наставних седмица, односно наставних дана.
Члан 5
У току наставног периода школа може утврдити у свом годишњем плану рада највише четири
наставне суботе и то у случају ако се:
- у наставни дан обележава дан школе, или
- у наставни дан, истовремено, за већи део ученика школе, реализују екскурзије, или неке друге
активности
- у наставни дан са већином ученика учествује на некој спортској или друштвеној
манифестацији, или је школа домаћин такмичења, друштвене или спортске манифестације, или
- је због одсуства већег броја ученика или запослених, који обележавају верски празник, или
празник националне мањине утврђен од стране националног савета одређене националне мањине
у Републици Србији, у дан тог празника отежано извођење наставе.
Наставна субота у којој се надокнађује пропуштен рад у смислу става 1. овог члана, налази се у
истом кварталу у коме је и дан који је одређен као ненаставни.
У свим другим случајевима одступања од школског календара, школа је дужна да поступа у
складу са чланом 28. став 5. и 105. став 3 и 4. Закона о основама система образовања и васпитања
("Службени гласник РС", бр.: 88/2017, 27/2018 - др. закон, 10/2019 и 6/2020).
Члан 6
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње 24. децембра 2021. године, а завршава се 16. јануара 2022. године.
Пролећни распуст почиње 15. априла 2022. године, а завршава се 25. априла 2022. године.
За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње 22. јуна 2022. године, а завршава
се 31. августа 2022. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку
завршног испита, а завршава се 31. августа 2022. године.
Члан 7
Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома по
завршетку првог, односно другог полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада.
Члан 8
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У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и другим
празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС" број 43/01, 101/07 и 92/11).
У школи се обележава:
- 21. октобар - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, као радни и наставни дан
- 8. новембар - Дан просветних радника
- 11. новембар - Дан примирја у Првом светском рату, као нерадни и ненаставни дан
- 27. јануар - Свети Сава - школска слава, као радни и ненаставни дан
- 15. фебруар - Сретење - Дан државности, који се празнује 15. и 16. фебруара 2022. године, као
нерадни дани
- 22. април - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату, као радни и наставни дан
- 01. мај - Празник рада, који се празнује 1, 2. и 3. маја 2022. године, као нерадни дани
- 09. мај - Дан победе као радни и наставни дан.
Члан 9
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане
верских празника:
- Православни верници - на први дан крсне славе;
- Припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно
Јулијанском календару - на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог
петка закључно са другим даном празника;
- Припадници Исламске заједнице - 02. маја 2022. године, први дан Рамазанског бајрама и 20.
јула 2022. године, први дан Курбан-бајрама.
- Припадници Јеврејске заједнице - 16. септембра 2021. године, на први дан Јом Кипура и 16.
априла 2022., први дан Паша или Песах.
Члан 10
Одлукама националних савета националних мањина утврђени су следећи национални празници
националних мањина:
- за мађарску националну заједницу:
* 15. март - Дан револуције и ослободилачке борбе 1848/49
* 20. август - Дан Светог Стевана и
* 23. октобар - Дан почетка револуције и ослободилачке борбе 1956. године
- за бошњачку националну заједницу:
* 11. мај - Дан Бошњачке националне заставе
* први дан Рамазанског бајрама
* први дан Курбанског бајрама и
* 20. новембар - Дан ЗАВНОС-а.
- за буњевачку националну заједницу:
* 02. фебруар - Дан великог прела
* 23. фебруар - Дан избора првог Националног савета
* 15. август - Дан Дужијанце и
* 25. новембар - Дан када је 1918. године у Новом Саду одржана Велика Народна скупштина
Срба, Буњеваца и осталих Словена
- за хрватску националну заједницу:
* 19. март - благдан Светог Јосипа,
* 19. јун - датум рођења суботичког бискупа Ивана Антуновића,
* 16. октобар - датум рођења бана Јосипа Јелачића и
* 15. децембар - датум оснивања Хрватског националног вијећа.
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- за румунску националну заједницу:
* 15. јануар - датум рођења националног песника Михаи Еминескуа,
* 04. септембар - празник Велике госпојине,
* 01. децембар - Национални празник Румуније и
* 07. децембар - Дан националног савета.
- за русинску националну заједницу:
* 17. јануар - Дан Русина.
- за украјинску националну заједницу:
* 17. мај - Дан украјинске заједнице у Србији и
* 14. октобар - Дан украјинских хероја.
- за македонску националну заједницу:
* 02. август - Илинден - Дан устанка народа Македоније против Турака,
* 08. септембар - Дан државности Републике Македоније,
* 11. октобар - Дан борца и
* 16. децембар - Дан Националног савета.
- за немачку националну заједницу:
* 15. децембар - Дан оснивања националног савета.
- за ромску националну заједницу:
* 14. јануар - Василица,
* 03. петак у марту - Бибија,
* 08. април - Међународни дан Рома и
* 06. мај - Ђурђевдан.
- за бугарску националну заједницу:
* 3. март -Дан ослобођења од турског ропства,
* 24. мај - Дан Кирила и Методија и
* 01. новембар - Дан народних будитеља.
- за чешку националну заједницу:
* 04. фебруар - Дан чешке књижевности,
* 28. март - Дан образовања,
* 16. мај - Дан националног савета,
* 28. септембар - Дан Чеха (Св. Вацлав) и
* 04. октобар - Дан чешког језика.
- за словачку националну заједницу
* први викенд у августу - Дани словачких народних свечаности.
Члан 11
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За време зимског распуста, школа може да планира реализовање додатног и допунског рада са
ученицима.
О броју часова, обухвату ученика и распореду извођења додатног и допунског рада са ученицима
из става 1. овог члана, на предлог наставничког већа одлучује директор.
Члан 12
Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 25.03.2022. године и у суботу,
26.03.2022. године, а завршни испит у среду, 22.06.2022. године, четвртак, 23.06.2022. године и
петак, 24.06.2022. године.
Члан 13
Годишњим планом рада Школа је обавезна да планира два радна дана на нивоу школске године
(субота - 11. или 18. септембра 2021. године, у првом полугодишту и субота 14. или 21. маја
2022. године, у другом полугодишту) за организовање и реализацију активности из области
изборних предмета (грађанско васпитање, верска настава и др.), ваннаставних активности,
спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно-уметничке
активности, као на пример:
- одлазак у верске објекте - цркве, манастире и храмове,
- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,
- обилазак етно кућа,
историјских налазишта,
- одлазак у национални парк,
природне резервате,
- организовање акција
озелењавања и уређења школе
и околине,
- активности у локалној
заједници,
- спортски сусрети,
- сусрети школа,
- организован одлазак на
едукативне и креативне
радионице,
- организовање мини
истраживачких пројеката,
- забавна међуодељењска
дружења.
Годишњим планом рада
Школа треба да предвиди дан
за организовану посету
ученика међународном сајму
образовања "Путокази" у
Новом Саду. Уколико се ова
активност реализује у
наставном дану, школа
утврђује начин надокнађивања
пропуштеног образовноваспитног рада до краја
полугодишта у којем је посета
организована.
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Избор и распоред републичких такмичења ученика основних школа, биће одређен програмом
такмичења и смотри ученика основних школа и Стручним упутством о организовању такмичења
и смотри ученика основних и средњих школа, за школску 2021/22. годину.
За ученике који не буду учествовали на такмичењима, наведени дани су наставни.
Члан 14
У среду, 06. октобра 2021. године настава се изводи према распореду часова за петак.
У суботу, 02. априла 2022. године настава се изводи према распореду часова за понедељак.
Члан 15
Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања ће у школској 2021/2022. години,
спровести неколико међународних испитивања и то:
• ИЦЦС 2022 - у периоду од 21.03.-21.04.2022. године
• ТИММС - у периоду од 01.03.-15.04.2022. године
• ИЦИЛИС - у периоду од фебруара до априла 2022. године.
Члан 16
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу АП
Војводине", а шодно члану 53. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр:
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 - др. закон), биће објављен и у "Службеном гласнику
РС".

ПОДЕЛЕ ЂАЧКИХ КЊИЖИЦА, СВЕДОЧАНСТАВА И ДИПЛОМА
За прво полугодиште

28. децембра 2021. године

За друго полугодиште

28. јун 2021. године

ПЛАН ШКОЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА
Учешће ученика и
наставника
на:
Републичком,
Републичком такмичењу
Музичких и балетских
школа Србије, смотрама,
међународним
и
интернатионалним
такмичењима
биће
организована у складу са
планом
организатора
такмичења
и
индивидуалним
плановима наставника,
према
педагошким
потребама ученика.
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РИТАМ РАДНОГ ДАНА И РАСПОРЕД ЧАСОВА
Школа ради шест дана у недељи у времену од 07:00 до 21:00 часова. Наставни процес се
одвија у две смене које су наизменичне. (А-недеља, Б-недеља, пре подне – после подне).
Школска година започиње са „А” недељом.
У основној школи сви разреди су заступљени у обе смене, у складу са потребама ученика.
У средњој школи у „А” недељи I, III разред – има наставу у преподневној смени, а II и IV разред
у послеподневној.
Настава у преподневној смени почиње у 7.30, а у послеподневној смени у 13.30 часова,
односно 14.00 за основну школу.
САТНИЦА ЧАСОВА
Средња школа
ПРЕ ПОДНЕ

ПОСЛЕ ПОДНЕ

ПРЕ ПОДНЕ

ПОСЛЕ ПОДНЕ

1. час

7,30 – 8,15

1. час

13,30 - 14,15

1. час

8,00 - 8,45

1. час

14,00 - 14,45

2. час

8,20 – 9,05

2. час

14,20 - 15,05

2. час

8,50 - 9,35

2. час

14,50 - 15,35

3. час

9,10 – 9,55

3. час

15,10 - 15,55

3. час

9,45 - 10,30

3. час

15,45 - 16,30

Одмор
15
минута

4. час

10,35 - 11,20

4. час

16,35 - 17,20

15,55 - 16,10

5. час

11,25 - 12,10

5. час

17,25 - 18,10

Одмор 15 9,55 – 10,10
минута
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
минута

7. час

12,45 – 13,20 6. час

17,55 - 18,40

7. час

18,45 - 19,30

*Сатница инструменталне наставе у основној музичкој школи се прави по класама на основу распореда часова
наставе солфеђа.

ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ
Од 1. септембра настава ће се одвијати у новој школској згради.
То ће условити креирање документа који ће прописати правила коришћења, одржавања и чувања
објекта, као и имовине школе од стране запослених и ученика.
Мишљења смо да је овакав документ неопходан, јер су се услови у којима сада радимо веома
променили. Зграда је богато опремљена различитом техничком опремомо, потпуно новим
инструментаријем, намештајем, опремом за наставу, а услед величине објекта немогуће је
очекивати од портира да имају пуну контролу над мобилијаром.
У изради је плански документ, којим ћемо поделити одговорност очувања постојећих услова,
који ће свакако садржавати обавезе из приложене табеле, али вероватно и проширити личну
одговорност сваког наставника и ученика.
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Дежурна особа

Активност /обавезе

Дежурни наставник

На почетку и на крају дежурства обилази просторије школе и констатује у свесци
дежурства уочене промене;
Проверава дежурне ученике и сарађује са њима;
За време одмора, треба посебно да обрати пажњу на догађања у ходницима и
дворишту школе;
Сва запажања бележи у књигу дежурства која се налази у зборници школе, а о
битним променама одмах обавештава директора и помоћника директора школе.

Дежурни ученик

Дежурни ученик долази 20 минута пре почетка наставе;
Дежурни ученик не сме да напусти дежурство, већ га завршава предајући дужност
следећем дежурном ученику (који дежура у другој смени до краја 7часа);
Дежурни ученици воде свеску у коју уписују: датум и своја имена;
Дежурни ученик има обавезу да уочава непримерно понашање ученика за време
одмора и информише дежурног наставника.

РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
Напомена: Распоред часова наставних и ваннаставних активности је у прилогу Годишњег
плана рада.

ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД
Испити
новембар јануар-фебруарскимарт

мај

Пријемни испит за утврђивање
музичке способности ученика

јун

авгус
т

♫

*Годишњи испит

♫

♫

Разредни испит

♫

♫

**Поправни испит

♫

♫

Матурски испит

♫

♫

Испит за ниво основне музичке
школе – контролни
***Испити за ванредне ученике

♫
♫

♫

♫
♫

♫

Испит из страног језика
****Испити по приговору или жалби

* Годишњи испит могу полагати ученици који убрзано напредују у два испитна рока у
завис- ности од школског календара.
** Поправни испит полажу ученици завршног разреда у јунском или августовском року.
*** Испити за ванредне ученике се реализују у складу са Правилником о ванредним ученицима.
**** Организује се по усвојеном приговору или жалби.
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ПЛАН ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ
Пријемни испит за упис ученика у први разред Основне музичке школе планиран је за мај
2020. – реализује се у складу са Правилником о упису у Основну музичку школу.

ПЛАН УПИСНИХ АКТИВНОСТИ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОМШ
Активности

Носиоци/одговорност

Време

Обавештење о термину пријаве деце за пријемни Референт за ученичка питања, руководиоци
испит у ОМШ
стручних већа, админисратори
друштвених мрежа и школског сајта

април

Пријављивње деце за пријемни испит

Родитељи, старатељи, референт за ученичка мај, 2021.
питања, администратор сајта
године

Прикупљање података о броју деце која су се
пријавила за пријемни испит

Референт за ученичка питања, руководиоци
стручних већа, администратор сајта

мај, 2021.
године

Полагање пријемног испита по одсецима

Руководиоци стручних већа

мај 2021.
године

Објављивање резултата пријемног испита

Руководиоци стручних већа, референт за
ученичка питања, администратор сајта,
админисратори друштвених мрежа

мај 2021.
године

Упис у први разред ОМШ

Референт за ученичка питања,
родитељ/старатељ, админисратори
друштвених мрежа и школског сајта

мај 2021.
године

* Пријемни испит за упис у први разред Средње музичке школе биће организован на
основу одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја о упису ученика у средњу школу
за школску 2021/2022. годину (чл. 35. ст. 5. Закона о средњем образовању и васпитању,
Службени гласник РС, бр. 55/13).

ГОДИШЊИ ФОНДОВИ ЧАСОВА
ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНО--ВАСПИТНОГ РАДА,
ИЗБОРНИХ И ФАКУЛТАТИВНИХ ОБЛИКА РАДА
ОСНОВНА ШКОЛА
ШEСТОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ – КЛАСИЧНА МУЗИКА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Први циклус
I разред

Други циклус
II разред

III разред

IV разред

V разред

VI разред

Фонд часова
нед.

год.

нед.

год.

нед. год.

нед.

год.

нед. год.

нед.

год.

Инструмент

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Солфеђо

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

Teoрија музике

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

35
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Oркестар, хор,
камерна музика

-

-

-

-

-

-

2

70

2

70

2

70

СВЕГА

4

140

4

140

4

140

6

210

6

210

7

245

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ – КЛАСИЧНА МУЗИКА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Први циклус

Други циклус

I разред

II разред

III разред

IV разред

Фонд часова
нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

Нед.

год.

Инструмент

2

70

2

70

2

70

2

70

Солфеђо

2

70

2

70

2

70

2

70

Teoрија музике

-

-

-

-

-

-

1

35

Oркестар, хор, камерна музика

-

-

-

-

2

70

2

70

СВЕГА

4

140

4

140

6

210

7

245

СРЕДЊА ШКОЛА - ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
А. НАЗИВ ПРЕДМЕТА

РАЗРЕДИ

први

други

трећи

нед. год.

нед.

год. нед.

Српски језик и књижевност

3

105

3

105

Страни језик

2

70

2

Други страни језик – италијански

2

70

Рачунарство и информатика

2

Историја са историјом културе и
цивилизације

четврти
год.

нед.

год. УКУПНО

3

105

3

96

41

70

2

70

2

64

274

2

70

2

70

2

64

274

70

1
БЛОК

35
30

БЛОК 60

БЛОК 60

255

2

70

2

70

1

35

/

/

175

Биологија

2

70

/

/

/

/

/

/

70

Физика

2

70

/

/

/

/

/

/

70

Социологија

/

/

1

35

/

/

/

/

35

Психологија

/

/

/

/

2

70

/

/

70

Филозофија

/

/

/

/

/

/

2

64

64

Физичко васпитање

2

70

2

70

2

70

2

64

274

СВЕГА А:

16
14

590
520

13
11

485
415

12
10

480
410

11
9

412 1967
248 1693
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Напомена: За ученике који су уписани пре школске 2013/14. године унет је фонд часова предвиђен
на основу Измена Правилника о Плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у
стручним и уметничким школама у Сл. гласнику РС – Просветни гласник бр. 11/2013.

БЛОК НАСТАВА
Назив предмета

Рачунарство и информатика

Први разред

Други разред

Трећи разред

Четврти разред Укупно

Нед

Год

Нед

Год

Нед

Год

Нед

Год

/

/

1

30

1

60

1

60

150

ОДСЕК ТЕОРЕТСКИ Образовни профил: МУЗИЧКИ САРАДНИК-ТЕОРЕТИЧАР

2

70

2

66

7

241

2

70

2

66

4

136

1

414

В

35

Т

На
ста
Нас
ва
тава
у
у
годи
годи бл
нед.
шње блок
шње ок
у
у
год.
Т В
Т В Т В год
.

1

В

Разредно
часовна
настава

35

Т В Т

нед.

УКУПНО

12

годи
шње

Разредно
часовна
настава

99

нед.

Нас
тава
у
блок
у
год.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

3

Разредно
часовна
настава

105

Нас
тава
у
блок
у
год.

ТРЕЋИ РАЗРЕД

3

105
105

35

Контрапу
нкт

3

35

Музички
инструмен
ти

3

1

105

нас
Разредно
та
часовна
ва
настава
у
годи бл
годи
нед.
нед.
шње ок
шње
у
Т В Т В год Т В Т В
.

Теорија
музике

Хармонија

ДРУГИ РАЗРЕД

Разредно
часовна
настава

1

Главни
предмет
Солфеђо

ПРВИ РАЗРЕД

3

Б.
СТРУЧН
И
ПРЕДМЕ
ТИ
(теорија,
вежбе,
практична
настава)

41

276
136
68
33
276

1
8
8

276

4
2

33
33
66
66

2
2

6

66
66

2
2

70

2
2

70

70
70
35
455

2
2

70
70
315

1

2

Хор

2

14

Клавир

9

1

Национал
на
историја
музике

1

105
35
35

3
1

Етномузи
кологија

1

1

Музички
облици

35

1

Историја
музике са
упознавањ
ем
музичке
литератур
е

35
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70

35
70
665

2

1
2
19

Свирање
хорских
партитура

136

4

2

66

Диригова
ње

65
66
2161

32

1
2
63

32

33

1

Аудиовиз
уелна
техника

2

66

21

726

Увод у
компонова
ње

32

32

Укупно
Б:

42
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Укупно
на
годишње
м нивоу

315

455

665

726

2161

ОДСЕК ВОКАЛНО-ИНСТРУМЕНТАЛИ Образовни профил: МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ –
КЛАСИЧНА МУЗИКА
Б.
СТРУЧНИ
ПРЕДМЕТ
И
(теорија,
вежбе,
практична
настава)

ПРВИ РАЗРЕД

ДРУГИ РАЗРЕД

Разредно
часовна
настава

Разредно
часовна
настава

нас
та
ва
у
нед.
годиш бло
ње
ку
год
Т В Т
В
.

нед.

Т

годиш
ње
В Т

В

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Наст
ава у
блок
у
год.

Разредно
часовна
настава
нед.

Т

годиш
ње
В Т

В

Наст
ава у
блок
у
год.

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

УКУПНО

Разредно
Наст
часовна настава ава у
блок
у
нед.
годиш год.
ње

Разредно
часовна
настава

Т

В

Т

В

Нас
та
ва
у
нед.
годиш бло
ње
ку
год
Т В Т
В
.

414

12

99

3

105

3

105

3

105

3

Главни
предмет
Солфеђо

35

35
35

1

1
1

Теорија
музике

35
241

2

66

6

276

2

66

4

136

136

7

105
35

4

66

3
1

66

2

35

Музички
облици

35

2

70

1

70

Историја
музике са
упознавање
м музичке
литературе

1

2

Контрапун
кт

2

105

3

Хармонија

1

Музички
инструмент
и

43

68
33
276
276
70

32

136
65

32

66

8
2
4
1
63

2

32
32

66

726

2161

2
8

1

33

665

33

66

21

665

19

455

726

1

315

455

14

315

9

2

Увод у
компонова
ње

Укупно на
годишњем
нивоу

66

2
2

Аудиовизуе
лна техника

Укупно Б:

66

2

70
70
35

2
1
2

Дириговањ
е

70

2

70
70
35

2
1

Свирање
хорских
партитура

2

70

2

Хор

70

Клавир

2

1

Националн
а историја
музике

33

1

1

Етномузико
логија

35
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2161

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Предмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

Број група Бр. уч. Број

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Бр. уч. Број група Број уч. Број група Бр. уч.
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група
Верска настава

2

36

3

33

1

20

2

29

Грађанско
васпитање

1

29

1

26

1

26

1

19

ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРЕДМЕТ

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД IV РАЗРЕД

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

нед.

год.

Уку
пн
о

Математика

3

105

3

105

-

-

-

-

210

Хемија

2

70

-

-

-

-

-

-

70

Географија

-

-

2

70

-

-

-

-

70

Инструмент (дувачки, удараљке, контрабас, 2
цимбало, традиционално певање и
свирање, мандолина)

70

2

70

2

70

2

66

276

Соло певање

2

70

2

70

2

70

2

66

276

Развијање слуха

2

70

2

70

-

-

-

-

140

Дириговање

-

-

-

-

2

70

2

66

136

Увод у компоновање

-

-

-

-

-

-

2

66

66

Аудиовизуелна техника

-

-

-

-

-

-

1

33

33

ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Екскурзија

до 3 дана

до 5 дана

до 5 наставних дана до 5 наставних дана

Такмичења*

1

1

1

1

Семинари

до 7 ненастав. дана

до 7 ненастав. дана

до 7 ненастав. дана

до 7 ненастав. дана

Кампови

до15 ненастав. дана до15 ненастав. дана до15 ненастав. дана до15 ненастав. дана

Остале активности

до 3 ненастав. дана

до 3 ненастав. дана

до 3 ненастав. дана

до 3 ненастав. дана

ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ЧОС

I разред

II разред

III разред IV разред

Време реализације

35

35

35

Недељно

33
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Додатна и допунска настава

30–70

30–70

30–70

30–64

Новембар–мај

Јавни часови* по ученику

2

2

2

2

Октобар–мај

Концерти

1

1

1

1

Октобар–јун

Припрема за полагање завршних
и матурских испита

Мај–јун

Припрема за полагање поправних
испита

Август

Напомена: *Најмањи број наступа

*** Табеларни приказ о изменама и допунама правилника о плану и програму наставе и учења
уметничког образовања и васпитања за средњу музичку школу – налази се у делу Прилози.

VII ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ПОДРУЧЈИМА РАДА, ОБРАЗОВНИМ
ПРОФИЛИМА
ПРИПРЕМНА НАСТАВА 321
ОСНОВНА ШКОЛА2

ШЕСТОГОДИШЊА
Бр. уч.

Разред

Бр. уч.

Разред

Бр. уч.

Разред

Бр. уч.

Разред

Бр. уч.

Разред

Бр. уч.

Разред

154

Први

123

Други

163

Трећи

108

Четврт
и

93

Пети

87

шести

пол

пол

пол

пол

пол

пол

84

ж

74

ж

95

ж

72

ж

47

ж

57

ж

70

м

49

м

68

м

36

м

46

м

30

м

ЧЕТВОРОГОДИШЊА
Бр. уч.

Разред

Бр. уч.

Разред

Бр. уч.

Разред

Бр. уч.

Разред

16

Први

9

Други

2

Трећи

22

Четврти

пол

пол

пол

пол

11

ж

7

ж

2

ж

9

ж

6

м

2

м

0

м

13

м

1
2

Звездица означава да се у том разреду у налази ученик обухваћен инклузивним образовањем.
Звездица означава да се у том разреду у налази ученик обухваћен инклузивним образовањем.
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СРЕДЊА ШКОЛА
Образовни профил – Музички извођач
Бр. уч.

Разред

Бр. уч.

Разред

Бр. уч.

Разред

Бр. уч.

Разред

42

Први

30

Други

39

Трећи

28

четврти

пол

пол

пол

пол

Ж 24

Ж 19

Ж 24

Ж 21

М 18

М 11

М 15

М7

Образовни профил – Музички сарадник
Бр. уч.

Разред

Бр. уч.

Разред

Бр. уч.

Разред

Бр. уч.

Разред

13

Први

21

Други

18

Трећи

15

четврти

пол

пол

пол

пол

Ж 10

Ж 11

Ж 13

Ж9

М3

М 10

М5

М6

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПРЕМА СТРАНИМ ЈЕЗИЦИМА КОЈИ СЕ УЧЕ У ШКОЛИ
Разред

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

Енглески

Италијански

Француски

Руски

Немачки

1

55

53

0

0

2

2

51

49

0

0

2

3

57

53

0

0

4

4

43

39

0

0

4

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ СРЕДЊА ШКОЛА
Образовни профил

Разред

Ради полагања матурског
испита

1

2

3

4

Музички сарадник-теоретичар

/

/

1

/

/

Музички извођач-класична музика

/

/

1

/

/

УКУПНО

/

/

2

/

/

УЧЕНИЦИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ПУТЕМ ПОЛАГАЊА ИСПИТА
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Први

Други

Трећи

Четврти

Пети

Шести

Укупно

Инструмент – ГП

ОМШ

ОМШ

ОМШ

ОМШ

ОМШ

ОМШ

ОМШ

Виолина

3

4

1

Виолончело

1

1

Клавир

19

Соло певање

2

Гитара

7

2

31

8

УКУПНО

5

4

5

6

1

40
2
9

4

6

6

1

56

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Предмет

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Број група

Бр. уч. Број
група

Бр. уч. Број
група

Бр. уч. Број
група

Бр. уч.

Верска настава

1

19

1

27

1

28

1

22

Грађанско васпитање

1

36

1

24

1

29

1

21

VIII ПРОЈЕКТИ У ШКОЛИ

Назив пројекта Област унапређења

Реализатори пројекта

Временска динамика

Светска
конференциј
а
клавирскких
педагога

Предавања, реситали,
мастерскласови;
Стручно усавршавање
ученика и
наставника

Меморијал „Исидор Бајић“
Музичка школа „Исидор Бајић“
Музичка омладина Новог Сада

Припреме извођења
пројекта: 1. маја до 1.
јула 2021.
Трајање пројекта: крај
јуна, почетак јула
текуће школске
године.

Меморијал
Исидор
Бајић

Међународно
такмичење

Меморијал „Исидор Бајић“
Музичка школа „Исидор Бајић“
Музичка омладина Новог Сада
Концертна дворана

Почетак децембра 2021.
године

ФИБ

Фестивал Исидор
Бајић, такмичење

Музичка школа Исидор Бајић

Пролеће 2022.

Џез академија

Концерти и
радионице,
усавршавање ученика

Цез одсек Школе
Клтурни центар града

Лето 2022.
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МШ „ИСИДОР БАЈИЋ“, дечји хор „Бајићеви Славуји“
Назив пројекта

Област унапређења Реализатори пројекта

Мјузикл
Искуство у новом
„Девојчица
музичко
са шибицама“
сценском жанру.

Временска динамика

Дечји хор МШ „ИСИДОР БАЈИЋ“ Извђење представа према
„Бајићеви славуји“, Ана Ковачић
позиву, према календару
Аутор музике Милан Перишић
активности стручног већа
Простор: Школа, свечана сала

МШ „ИСИДОР БАЈИЋ“ Фондација Бан ЈЕЛАЧИЋ“
Назив пројекта

Област унапређења

Реализатори пројекта

Временска динамика

Опера за децу Ф.
Штефановића
„Шумска
краљица“

Музичко, сценско
изражавање ученика,
сарадња вокално
инструменталног
одсека са хором омш.

МШ „ИСИДОР БАЈИЋ“
Фондација Бан Јелачић
Оперски студио проф.
Сенке Недељковић,
дечји хор „Бајићеви
славуји“, Ана Ковачић
Гудачки квартет СМШ
Клавирски сарадник
ЕПК 2022

Извђење представа према
позиву, према календару
активности стручног већа

Реализатори пројекта

Временска динамика

СНП Нови Сад
Назив пројекта Област унапређења
Опера Ђ.
Росинија
„Боеми“

Музичко, сценско
Српско народно
изражавање ученика,
позориште
сарадња са великом
Дечји хор МШ „Исидор
оперском кућом, искуство
Бајић“ „Бајићеви
ученика на „даскама што
славуји“, Ана Ковачић
живот значе“

Припреме за извођење
пројекта од новембра до јуна
текуће школске године,
Извођење пројекта током
везано за репертоар СНП

Назив пројекта Област унапређења

Реализатори пројекта

Временска динамика

Гостовање
дечјег хора
из Јапана

ЕПК, МШ исидор Бајић,
Бајићеви славуји

Припрема у току
целе школске
године.
Концерти у периоду
између маја и
септембра, у
овисности од
могућности.

Очување дечјег музичког
стваралаштва. Интернационална
сарадња.

МШ „ИСИДОР БАЈИЋ“
Назив пројекта

Област унапређења

Реализатори пројекта

Временска динамика

Хуманитарна
акција
„Музичари

Кроз концерте и заједничко
музицирање развијање емпатије и
проширивање социјалне свести.

МШ „ИСИДОР БАЈИЋ“
Дечји хор „Бајићеви
славуји“, Ана Ковачић

Припреме за
извођење пројекта
од септембра до
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великог
срца“

Ученици и професори МШ
Исидор Бајић

50

новембра текуће
школске године.

ХОР Сунцокрети (хор музичког забавишта и припремног разреда)
Назив пројекта

Област унапређења

Реализатори пројекта

Временска динамика

НС културно
лето

Кроз концерте и заједничко
музицирање развијање емпатије и
проширивање социјалне свести.

МШ „ИСИДОР БАЈИЋ“
Дечји хор „Сунцокрети“,
Ана Ковачић
Дечји културни центар

Јуни

ПРОЈЕКТИ КОЈИ ЋЕ СЕ РЕАЛИЗОВАТИ У ШКОЛИ, АЛИ ШКОЛА НИЈЕ НОСИЛАЦ
(уступамо простор и понекад логистику).
Назив
пројекта

Област унапређења

Реализатори
пројекта

Временска
динамика

Удружење
краљевских
музичких
школа
(АБРСМ)

Повезивање и координација музичких педагога;
Јелена Аларгић Школска
Унапређење музичке педагогије и извођаштва;
Татјана
2021/2022.
Утицај на развој музичке продукције, репродукције и
Вукмановић
година
евалуације;
Дориан Лељак Испити из
Афирмација талената из области музичког
Теорије музике:
извођаштва;
март
Осавремењивање музичке педагогије;
јун
Повезивање домаћих и међународних институција из
Практични
области музичког школства, лиценцирања и
испити: мај/јун
евалуирања;
Унапређивање мултикултуралности.

ПЛАН РАДА УДРУЖЕЊА КРАЉЕВСКИХ МУЗИЧКИХ ШКОЛА (АБРСМ)
У току школске 2021/2022. године свим заинтересованим кандидатима пружа се
ексклузивно право уписа у систем Краљевских музичких школа (АБРСМ) према следећем плану:
Kандидатима је омогућено да полажу испите из:
1) Припремни тест (полаже се искључиво пред испитивачем)
2) 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.
3) Нивои 1-8 (Степеновани испити – практични (инструмент/глас) и испити из
теорије/практичне музичке спреме)
4) Извођачки смер (ARSM)
5) Дипломе (DipABRSM, LRSM, FRSM)
6) Тест извођачке спреме (практични)
7) Музички састави – камерна музика
8) Музичке медаље
9) Хорско певање
10) Џез (индивидуално/као ансамбл)
Хорско певање и џез су доступни само у Енглеској, што значи да се само у Енглеској могу полагати
испити.
ДАТУМ ПРАКТИЧНОГ ИСПИТА
АБРСМ Лондон је од јуна месеца увео онлине Практичне испите за наш регион за ниворе 1-8 (тзв.
Performance Grades) и за АРСМ диплому.

Годишњи план рада 2021/22.
С обзиром на тренутну ситуацију са пандемијом практични испити који нису у онлине варијанти
су за сада отказани. Очекује се да фреквенција испита буде углавном једном месечно, а најмање
једном у три месеца. Од септембра до децембра 2021.године испити ће се одвијати сваки месец.

ДАТУМ ТЕОРЕТСКОГ ИСПИТА
Испити из Теорије музике Ниво 1 -5 убудуће ће се одвијати у ОНЛИНЕ формату.
Испити из Теорије музике Ниво 6 – 8 одвијаће се као и до сада у МШ „Исидор Бајић“, као
редован тест.
Теорија музике Онлине Ниво 1 – 5 ће се одвијати повремено на сваких неколико месеци, док ће
испит
из Теорије музике Ниво 6-8 одржати 13.новембра 2021.Рок за пријаву је од 20.09. 2021.године
ПРЕДУСЛОВ ЗА ПРАКТИЧНИ 6,7 И 8 НИВО
a) Теорија 5 (или изнад) или
b) Тест практичне музичке спреме 5 (или изнад) или
c) Соло џез предмет
Неопходно је да се стекне ова квалификација пре последњег датума за пријаву за Практични
предмет.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНА РАДА УДРУЖЕЊА КРАЉЕВСКИХ МУЗИЧКИХ
ШКОЛА (АБРСМ)
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
Јануар

Фебруар

Март
Април

- Пријава Испита из Теорије
музике за мартовски рок
- Пријава Практичних испита за
мајско/јунски рок
- обука наставника за
сертификоване инструкторе
- Пријава Практичних испита за
мајско/јунски рок
- Распоред полагања Испита из
Теорије музике
- обавештавање кандидата
- обука наставника за
сертификоване инструкторе
- Испит из Теорије музике
- обука наставника за
сертификоване инструкторе
- Резултати из Теорије музике,
обавештавање кандидата и
уручење или слање сертификата
- Пријава Испита из Теорије
музике за јунски рок
- Распоред полагања Практичних
испита и обавештавање
кандидата о терминима
- обука наставника за
сертификоване инструкторе

Тим АБРСМ-а

Тим АБРСМ-а

Тим АБРСМ-а
Тим АБРСМ-а
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Мај

- Практични испити
- обука наставника за
сертификоване инструкторе

Тим АБРСМ-а

Јун

-Испит из Теорије музике
- Резултати Практичних испита и
обавештавање кандидата
- Обавештавање кандидата и
уручење или слање сертификата
кандидатима који су полагали
Практичне испите
-Резултати из Теорије музике,
обавештавање кандидата и
уручење или слање сертификата

Тим АБРСМ-а

Јул
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Тим АБРСМ-а

Kандидатима је омогућено да полажу испите из:
11) Припремни тест
12) Нивои 1-8 (Степеновани испити – практични (инструмент/глас) и испити из теорије/практичне музичке спреме)
13) Извођачки смер (ARSM)
14) Дипломе (DipABRSM, LRSM, FRSM)
15) Тест извођачке спреме (практични)
16) Музички састави – камерна музика
17) Музичке медаље
18) Хорско певање
19) Џез (индивидуално/као ансамбл)
Хорско певање и џез су доступни само у Енглеској, што значи да се само у Енглеској могу полагати испити.
ДАТУМ ТЕОРЕТСКОГ ИСПИТА
Кандидатима се пружа могућност изласка на један испитни рок у којима је могуће полагати тест из
теорије музике: март месец. Тест је писменог типа.
ДАТУМ ТЕСТА ПРАКТИЧНЕ МУЗИЧКЕ СПРЕМЕ
Тест практичне музичке спреме се полаже у редовним роковима за Практичне предмете (односно у
мајско/јунском року)
АУДИЦИЈЕ
Након предавања пријаве у локалном представништву АБРСМ-а (тј. МШ “Исидор Бајић”), кандидат
односно пријављивач мора да закаже аудицију за кандидата.
Аудиција се полаже сваки пут када се пријављује испит, без обзира на то да ли је и када кандидат положио
било који претходни ниво.
ПРЕДУСЛОВ ЗА ПРАКТИЧНИ 6, 7 И 8 НИВО
d) Теорија 5 (или изнад) или
e) Тест практичне музичке спреме 5 (или изнад) или
f) Соло џез предмет
Неопходно је да се стекне ова квалификација пре последњег датума за пријаву за Практични предмет.
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IX ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УСТАНОВЕ

ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Као највиши стручни орган школе Наставничко веће ће пратити и анализирати образовноваспитну делатност школе.
ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ РАДА:
Утврђивање броја одељења;
Утврђивање структуре одељења;
Формирање индивидуалних класа;
Разматрање реализације програма;
Разматрање образовно-васпитног рада;
Распоред послова и других задужења којa се односе на рад са ученицима и сарадњу са
родитељима;
Разматрање и оцењивање рада одељенских већа, одељенских старешина, стручних већа и
руководилаца стручних већа;
Усавршавање наставника.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

1

2

САДРЖАЈ РАДА

Време реализације Носиоци активности

ИЗРАДА И ПРЕДЛАГАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА
РАДА ШКОЛЕ

септембар

Директор,
Пом. дирек.

1.1. Услови рада школе

11. 9.

Педагог

1.2. Програм образ. вас. рада и подела послова и
задатака у оквиру 40-часовне недеље

Од 17. 8. до 9. 9.

Педагог,
пом. директора

1.3. Педагошки рад и руковођење и програми
стручних органа директора, помоћника, педагога и
психолога

До 11. 9.

Педагог, директор, пом.
директора

1.4. Стручни и истраживачки рад – програми стручног До 11. 9.
усавршавања наставника и сарадника и самосталних
истраживачких пројеката школе

Педагог

1.5. Организовање живота и рада школе

Директор

1. 9.

ОРГАНИЗОВАЊЕ, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ПРИМЕНА ПЛАНА И ПРОГРАМА
2.1. Организовање праћење образовно-васпитних
активности према програму педагошке инстр.

Током године

Директор, пом.
директора

2.2. Организовање мера за унапређивање наставних и
ваннаставних активности

Током године

Педагог

2.3. Предузимање мера за унапређивање наставних и
ваннаставних активности

Током године

Наставничко веће

2.4. Вођење одговарајуће педагошке документације у
вези праћења и вредновања, као и израде анализа и
извештаја

Током године

Директор, пом.
директора
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УТВРЂИВАЊЕ УСПЕХА УЧЕНИКА И РЕЗУЛТАТА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
З.1. Сакупљање података и израда статистичких
показатеља о резултатима успеха ученика

Крај наставног
периода

Пом. директора,
педагог, директор

3.2. Примена објективних инструмената вредновање,
интерпретације, доношење закључака и предлога
мера за следећу годину

Током године

Наставничко веће

3

3.3. Одлучивање и примена педагошких мера према
ученицима

Током године

Наставничко веће

4

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УПОТРЕБИ УЏБЕНИКА И VI, VIII
ПРИРУЧНИКА

5

ПРЕДЛАГАЊЕ ПЛАНА ОПРЕМАЊА ШКОЛЕ
НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА

Током године

Наставничко веће

6

ТЕМЕ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

X

Стр. служб.

6.2. Портфолио ученика – каријерно вођење и
саветовање ученика

II

Стр. служб.

7

ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О НАСТАВНИЦИМА
ПОЧЕТНИЦИМА

Током године

Директор

8

ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ САРАДЊЕ СА
РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Током године

Савет родитеља

9

АНАЛИЗА РАДА НАСТАВНИКА, СТРУЧНЕ
СЛУЖБЕ И СТРУЧНИХ ОРГАНА

I, VI, VIII

ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О КАЛЕНДАРУ РАДА

VIII

ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ КАЛЕНДАРА РАДА

VIII

Пом. директора

РАСПОДЕЛА ПОСЛОВА И ЗАДУЖЕЊА НА
НАСТАВНИКЕ И СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ,
ИМЕНОВАЊЕ ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА

VI, VIII

Директор, нас. веће

6.1. Организација угледног часа

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
АКТИВНОСТ/ТЕМЕ

Начин
реализације

Време
реализације

Носилац
реализације

Формирање ОВ

Седница ОВ

септембар

педагошки
колегијум,

Усвајање плана и програма ОВ

Седница ОВ

септембар

Чланови ОВ пед.
колегијум,

Усвајање распореда часова, распореда писмених
задатака

Седница ОВ

септембар

НВ, чланови ОВ,
пед. колегијум,

Усвајање избора уџбеника

Седница ОВ

септембар

НВ, чланови ОВ,
пед. колегијум,

Организација допунских и додатних облика
помоћи ученицима и распоред часова

Седница ОВ

септембар

НВ, чланови ОВ,
пед. колегијум,
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Анализа и усвајање успеха и владања на крају
класификационог периода;

Седница ОВ

По кварталима

НВ, ОВ

Разматрање понашања ученика и изречених
васпитно-дисциплинских мера;

Седница ОВ

По кварталима

НВ, ОВ

Анализа реализације додатне и допунске
наставе; Реализација наставних планова и
програма, Анализа рада одељенског већа

Седница ОВ

По кварталима

НВ, ОВ

Сарадња са родитељима;

Седница ОВ

По кварталима

НВ, ОВ

Анализа реализације свих облика вaспитно-образовног рада

Седница ОВ

Децембар, јун

ОВ, НВ

Утврђивање успеха ученика са поправних
испита

Седница ОВ

август

ОВ

Анализа успеха на крају школске године

Седница ОВ

август

НВ

СТРУЧНА ВЕЋА
ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ РАДА
Активност

време

Програм рада стручног већа

Август – септембар

Подела часова, задужења образовно-васпитног рада
Разматрање наставних планова и програма за текућу годину

1. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНОГ И НАСТАВНОГ РАДА
Договор о набавци наставних средстава

Септембар

Корелација наставних садржаја за праћење напредовања ученика и уједначавање
критеријума оцењивања

Током године

Оспособљавање и усавршавање у примени савремене технологије образовноваспитног рада
Коришћење савремених метода,поступака и средстава рада
Међусобне посете часовима и размена искустава
Сарадња свих чланова наставничког већа
Праћење и анализа реализације задатака на унапређивању наставног и васпитног рада
Припрема и спровођење такмичења
Припреме за обављање матурских и завршних испита
Припреме за организацију јавних и интерних часова, смотри
Анализа успеха ученика у претходној школској години

2. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Август–септембар
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Индивидуално стручно усавршавање – договор о похађању акредитованих семинара
(предлог чланова Стручног већа који се упућују на стручне семинаре)
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Током године

Интерно стручно усавршавање – документ о вредновању интерног стручног
усавршавања (бодови)
Набавка стручне литературе
Размена искустава са стручним активима других школа
Предавања на договорену тему (члан стручног актива, стручни сарадници,…)
Пружање помоћи у раду наставницима почетницима
Учешће у пројектима школе

3. АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Анализа рада стручног већа – извештај о самовредновању у оквиру већа

Јун-август

Анализа постигнутих резултата у наставном процесу
Анализа Наставног плана и програма
Анализа Стручног усавршавања
Анализа резултата такмичења
Евалуација програма рада стручних већа.

ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈИ за ову школску годину:
Иницијални тестови
Праћење оптерећености ученика
Примена активних метода у настави
Утврђивање заједничких критеријума у оцењивању усвојености садржаја у оквиру
наставних предмета и
евалуација постигнутих резултата
Успостављање сарадње са стручним активима других школа.
НАПОМЕНА: На основу ГЛОБАЛНОГ ПРОГРАМА РАДА који је донет на педагошком колегијуму,
стручна већа ће израдити своје оперативне планове рада који ће бити саставни део Годишњег плана рада
школе.

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕОРЕТСКЕ ПРЕДМЕТЕ ОМШ
Реализација

Активности
Динамика
Планирање и
Август
програмирање рада већа

Начин
Планирање израдe годишњег плана и програма
рада Стручног већа (анализа рада у претходној
години и предлог програма рада у наредној шк.
години).

Одговорно
лице
Руководилац
стручног већа
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Подела часова, задужења,
допунског и додатног
образовно-васпитног
рада, слоб. активности

Август,
септемба
р

Прикупљање класа индивидуалне наставе по
сменама у ош; Договарање и планирање
распореда часова; договарање о подели
ученика по групама усклађена са
индивидуалном наставом.

Руководилац
стручног већа

Израда годишњих
планова и програма

Септембар

Усклађивање и упоређивање годишњих планова
са прошлогодишњим: измене и допуне.

Предметни
професори

Набавка и усвајање листе
стручне литературе

Септембар

Упућивање у понуђену литературу предвиђену
наставним планом и програмом за школску
2021/2220. годину.

Руководилац
струч. већа

Општи родитељски
састанци

Септембар

Планирање родитељских састанака за: музичко
забавиште, припремни разред прве разреде
сваког образовног циклуса; завршне разреде.

Руководилац
већа,
Психолог,
педагог

Израда испитних
примера: диктат,
мелоритам

Октобар

Анализирање прошлогодишњих примера,
Предметни
Обрађивање по циклусима и испитним разредима
наставници

Корелација наст. садржаја Новембар и Анализа допунског, додатног образовноРуководилац
и уједначавање
март
васпитног рада; Извештавање о индивидуалном
већа,
критеријума оцењивања
напредку ученика
Предметни
наставници
Индив. стручно
усавршавање

Новембар

Предавање Угледних часова, планирање,
присуство и дискусија

Предметни
наставници

Јавни часови из солфеђа

Децембар
и април

Припрема ученика свих разреда омш за јавно,
групно музицирање; Усклађивање сарадње
омш и смш; Планирање корелације са
инструменталном наставом

Предметни
наставници

Студијска ексурзија:
Новембар, Планирање ексурзија тематске садржине
Руководилац
посета позоришних
децембар,
прилагођене узрасту и интересовању и
одсека,
представа у Новом Саду
мај
упућивање ученика за усвајање садржаја опере,
предметни
и Београду
балета, мјузикла, учење најпознатијих делова
професори
истих.
Републичко такмичење из
солфеђа

Децембар

Одабир талентованих ученика; Анализа задатих
критеријума за такмичење; Додатни рад са
ученицима у виду приреме за такмичење

Предметни
наставници

Фестивал „Музичари
великог срца”

Децембар
месец

Обавештавање и упућивање ученика за учешће у
фестивалу

Предметни
наставници

Међусобне посете
часовима и размена
искустава – анализа

Јануар,
фебруар,
март, мај

Планирање посете наставе других теоретских
предмета успостављање корелације средње и
основне мш, наставе солфеђа и других
теоретских предмета

Предметни
наставници

Такмичење Ср.
Митровица, Нови Сад,
Пожаревац, Београд

Март,
април,
мај

Одабир талентованих ученика;
Анализа задатих критеријума за такмичење;
Додатни рад са ученицима у виду приреме за
такмичење

Предметни
наставници

Презентација теоретског
одсека

Март

Огранизовање професора предавача; ученика
смш; обавештавање ученика омш; Родитељски
сатанак за будуће средњошколце

Руководиоци
струч. већа и
струч. актива
солфеђиста

Припреме за упис у смш

Април, мај

Обавештавање свих ОШ, организовање динамике Руководиоци
и тока припрема за оба профила СМШ
струч. већа и
струч. актива
солфеђиста

Годишњи план рада 2021/22.
Полагање за лиценцу

Април, мај

Усклађивање наставних јединица са таженим
сатницама за полагање од министарства
просвете

Руководилац
струч. већа

Хоспитовање студената
АУ

Друго
полугоди
ште

Планирање Сарадње са АУ. Одсек за музичку
педагогију

Руководилац
струч. већа

Састанци стручног већа

Месечно у
току целе
године

Планирање актуелних тема,
Анализирање сарадње чланова већа,

Рук. стручног
већа и стр.
актива
солфеђa

Стручно усавршавање

Екстерно,
интерно у току
целе год.

Праћење семинара, организовање угледних и
огледних часова
Дискусија и анализа стручне литературе
Праћење и анализа реализације задатака на
унапређивању наставног и васпитног рада

Руководилац
струч. већа,
Предметни
професори

Провера музичких
способности за упис у
омш

Мај

Испитивање кандидата по актуелном правилнику
за Провера музичких способности за упис у
омш

Предметни
наставници

Пријемни испит за упис у
смш

Јун

Испитивање кандидата по актуелном правилнику
за Пријемни испит за упис у смш

Предметни
наставници

Фестивал „Срца у
хармонији”

Јун

Активирање ученика едукацијом и личним
примером за праћење и учествовање у
инклузивном хорском фестивалу

Предметни
наставници
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СТРУЧНО ВЕЋE ЗА ТЕОРИЈСКЕ ПРЕДМЕТЕ СМШ
Реализација
Активности
Усвајање плана и
програма рада
стручног већа соло
певања

Динамика
Август

Начин

Одговорно лице

Планирање за израду годишњег плана и
програма рада Стручног већа (анализа рада у
претходној години и предлог програма рада у
наредној шк.години)

Руководилац
стручног већа

Расподела часова,
Август,
задужења, допунског
септембар
и додатног образовноваспитног рада,
слободних активности

У августу: расподела предмета на наставнике,
Организација наставе
У септембру: Предаја индивидуалних планова и
програма руководиоцу већа. Договарање и
планирање распореда часова; договарање о
организацији наставе по учионицама.

Руководилац
стручног већа

Израда годишњих
планова и програма

Септембар

Усклађивање и упоређивање годишњих планова
са прошлогодишњим: измене и допуне

Предметни
професори

Набавка и усвајање
листе стручне
литературе

Септембар

Предлози и потребе одсека о допуни стручне
литературе предвиђене наставним планом и
програмом за школску 2021/22. годину

Руководилац
стручног већа

Организовање
родитељских
састанака

Септембар,

Планирање родитељских састанака за сваки
класификациони период

Одељенске
старешине

Упознавање са
календаром
такмичења ученика

Октобар,
током целе
године

Присуство смотрама и организовање; Припрема
ученика који ће учествовати на такмичењима.

Предметни
наставници

Годишњи план рада 2021/22.
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Корелација наставних
садржаја за праћење
напредовања ученика
и уједначавање
критеријума
оцењивања

Август
септембар,
новембар,
март

Планирање и анализа редовног, допунског,
додатног образовно-васпитног рада
Извештавање о индивидуалном напредку
ученика
ПОСЕБНО планирање писмених и усмених
провера знања (време, садржај)

Руководилац
већа,
Одењенски
старешина,
Предметни
наставници

Индивидуално стручно
усавршавање

Сваког
месеца

Предавање Угледних часова, планирање,
присуство и дискусија

Предметни
наставници

Анализа рада Стручних
актива и стручног
већа

Квартално

Анализа извештаја о раду Стручних актива и
Стручног већа

Руководиоци
Струч.актива и
већа

Обавештавање
стручног већа о
сарадњи педагошког
колегијума са
директором

Новембар,
децембар,
мај

Извештавање и анализа одсека о координацији
рада стручног већа са другим већима,
педагошко-психолошком службом и
корелација са директором школе

Руководилац
одсека,
Предметни
наставници

Такмичења, смотре,
квизови знања и сл.

Октобар-Мај

Одабир талентованих ученика;
Анализа задатих критеријума за такмичење;
Додатни рад са ученицима у виду приреме за
такмичење (солфеђо, теорија музике,
хармонија, музички облици, историја музике,
компоновање)

Предметни
наставници,
руководилац
стручног већа

Међусобне посете
часовима и размена
искустава-анализа

Септембармај

Планирање посете наставе других стручних
предмета, успостављање корелације средње и
основне мш.
Обилазак наставе и стручне консултације
наставе соло певања.

Предметни
наставници,
руководилац
већа

Припреме за упис у
средњу школу

Април, мај

Обавештавање свих служби у оквиру школе,
организовање динамике и тока припрема за
упис у средњу школу

Руководилац
Стр. актива
солфеђа

Организација државног
испита: полагање за
лиценцу

Април, мај

Организовање и усклађивање наставних
јединица са траженим сатницама за полагање
државног испита од стране министарства
просвете

Руководилац
стр. већа

Састанци стручног већа
и актива

Квартално,
током целе
школске
године

Планирање актуелних тема
Анализирање сарадње чланова већа и актива
Анализа релације родитељ-ученик-наставникодељенски старешина

Руководилац
стр. већа,
Руководиоци
стручних
актива

Стручно усавршавање

Екстерно,
накнадно
Интерно – у
току целе
године

Праћење семинара, организовање угледних и
огледних часова
Дискусија и анализа стручне литературе
Праћење и анализа реализације задатака на
унапређивању наставног и васпитног рада

Руководилац
стручног већа,
члан тима за
стручно
усавршавање

Сарадња са ПП
службом

Током целе
школске
године

Праћење ученика са проблемима у учењу,
редовном похађању наставе, понашању

Одељ. стареш,
ПП служба,
пред.
наставници,
рук. стручног
већа

Пријемни испит за упис
у средњу музичку
школу

Јун

Испитивање кандидата по актуелном правилнику Пред.
за Пријемни испит за упис у СМШ
наставници,
руко водилац
струч.

Анализа успеха ученика Јун

Састављање полугодишњих и годишњих

Руководилац

Годишњи план рада 2021/22.
и израда неопходне
докум.

извештаја; Статистика о раду одсека

стручног већа

СТРУЧНА ВЕЋА ЗА ИНДИВИДУАЛНУ НАСТАВУ
(КЛАВИР, ДУВАЧИ, ГУДАЧИ, СОЛО-ПЕВАЊЕ, ПОЛИИНСТРУМЕНТАЛНО,
ХАРМОНИКА)

Стручна већа уобличена и формирана према индивидуалној настави, имају веома уједначен и
устаљен план рада.
Он обавезно обухвата редовне састанке већа, организацију и реализацију јавних часова (план се
креира у септембру, на полугодишњој основи, о устаљеном аспореду дана у месецу и недељи),
реализацију преслушавања, смотри, рганизацију и распоређивање састанака.
У табеларном приказу налази се овај распоред активности.
Важан сегмент рада стручних већа јесу такмичења на којима се учествује у току целе школске
године. Чест је случај да такмичења буду (у току једне школске године) организована и
најављена по први пут, а да се наставници са својим ученицима на њих одазову.
Немогуће је планирати прецизно сва такмичења, али је важно напоменути да се наставници и
ученици школе на свим одсецима или стручним већима, одазивају на њих, током целе школске
године.
Планирање такмичења за школску 2021/22. годину додатно је отежано актуелном
епидемиолошком ситуацијом. Календар такмичења је у овом моменту, не само у земљи, него и у
иностранству промењљив на два начина: могуће је да ће такмичења бити померена или одржана
у онлајн форми. Пратићемо ситуацију и понашати се у односу на њу, као и прописе који ће
сигурно пристизати, те дате околности.
Највалиднији показатељ активности наставника у овом сегменту, јесте годишњи изнештај о раду
школе, као и Летопис.

Време
реализације
Крај августа

Август, током
године

Активност

Начин
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Одговорно
лице

Програм рада Стручног већа. Планирано
најмање три седнице у току године.

Анализа рада, дискусија, Руководилац
закључци

Формирање класа и распоред по класама.

Уједначавање фондова
часова

Руководилац,
директор

Подела наставе корепетиције.

Расподела корепетитора

Руководилац,
директор

Организација испита, допунска додатна
настава.
Смотре: новембар, децембар, јун.
Испити: мај, јун.

Сачињавање плана и
динамике свих испита,
контролних и
писмених задатака

Руководилац,
предметни
наставници

Актиелна такмичења

Одабир такмичења,
договор о
организацији,
реализацији
такмичења и
евалуација

Руководилац,
директор
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Август,
децембар,
јун

Разматрање наставних планова и програма

Анализа и доношење
планова и програма
рада на нивоу већа

Председници
актива

Август

Разматрање листе стручне литературе и
припручника за рад у настави.

Анализа, избор и
усвајање

Председници
актива

ОБЛАСТ: ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Време
реализације

Активност

Начин

Одговорно лице

Квартално

Корелација наставних садржаја за праћење
напредовања ученика и уједначавање
критеријума оцењивања

Праћење, анализа наст.
садржаја,
усаглашавање и
евалуација

Предметни
наставници и
активи

Током
године

Праћење непосредног рада и оцењивање
ученика у оквиру одсека. Три смотре.
Испити (завршни разреди – мај, остали
разреди – јун)

Систематско
посматрање

Предметни
наставници, ПП
служба

Током
године

Координирање рада свих наставника у циљу
подизања квалитета и квантитета знања
ученика на одсеку

Усаглашавање,
договарање и
евалуација

Предметни
наставници, стр.
активи,

Током
године

Коришћење савремених метода поступака и
средстава рада у настави

Праћење, евалуација,
примена

Предметни
наставници, стр.
активи, ПП
служба

Током
године

Организација јавних часова, смотри, према
распореду (4/месечно клавир; 3/месечно
дувачи; 2/месечно гудачи; 2/месечно солопевање; 1/месечно полиинструментални;
1/месечно камерна музика)

Праћење, анализа,
дискусија,
упућивање,
евалуација

Предметни
наставници,
Стр. активи

Организација слободних активности.
Организација мајсторских школа и
семинара.

Динамика, реализација, Руководилац
евалуација
Стручног већа

Међусобне посете часовима и размена
искустава. Интензивне консултације током
припрема ученика за такмичења – посебно
Републичко и приликом припреме за
годишње и матурске испите.

Праћење, анализа,
дискусија,
упућивање,
евалуација

Трећи
квартал

Предметни
наставници, стр.
активи, ПП
служба

ОБЛАСТ: СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Време
реализације

Активност

Начин

Одговорно лице

Септембар, током
године

Индивидуално стручно
усавршавање

Акредитовани
семинари

Представник у Тиму за стр.
усавршавање и пред. наставник
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Септембар, јун

Интерно стручно
усавршавање

Доношење Плана,
реализ., евалуација

Предметни наставници

Током године

Активно учешће
наставника у културном
животу локалне
заједнице

Солистички концерти, Пред. наставници,
концерти професора Пом. директора за култ. јавну
већа
делатност

Септембар, јун

Обнављање фонда
стручне литературе и
медијатеке

Обавештавање преко
Интернета

Члан Стр. већа

Током године

Размена искуства са Стр.
активима других школа

Трибина, округли сто

Чланови Стр. актива

Децембар,
фебруар

Предавања на договорену
тему

Састанци, семинари

Чланови Стр. већа

Други квартал

Угледни часови

Одржавање часова
индив. наставе

ПП служба, пом.директора

Септембар

Сензибилизација
родитеља за учешће у
животу и раду школе

Родитељски састанци,
едукација

ПП служба

Током године

Пружање помоћи
наставницима
почетницима

Упућивање, праћење,
евалуација

Ментор, ПП служба

ОБЛАСТ: АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Време
реализације

Активност

Начин

Одговорно лице

Децембар, јун

Анализа рада Стр. већа

Анализа,
евалуација

Рук. већа

Квартално

Анализа образовно -васпитног рада

Анализа,
евалуација

Стр. активи

Децембар, јун

Анализа унапређивања образовно васпитног процеса

Анализа,
евалуација

Стр. већа

Јун

Анализа стручног усавршавања

Анализа,
евалуација

Члан Тима за
стр.усаврш.

Јануар, јун

Анализа афирмације одсека

Анализа,
евалуација

Руков. стр. већа
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СТРУЧНИ ОРГАНИ, АКТИВИ И ТИМОВИ
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
1.

Проф. мр Радмила Ракин Мартиновић, директор школе

2.

Роберт Папик, помоћник директора

3.

Татјана Вукмановић, помоћник директора за међународне активности

4.

Мирјана Ђукић, психолог

5.

Оливера Амиџић, педагог

6.

Сања Пап Мићић, руководилац Стручног актива за солфеђо и теорију музике

7.

мр Нинета Аврамовић Лончар, рук. Стручног већа за теоретске предмете СШ

8.

Ана Ковачић, руководилац Стручног већа за теоретске предмете ОШ

9.

Александар Спасојевић, рук. Стручног већа полиинструменталног одсека

10.

Драган Мирковић, руководилац Стручног већа хармоника

11.

мр Милена Апић, руководилац Стручног већа клавира

12.

Ивана Макевић Мађарић, руководилац Стручног већа гудачког одсека

13.

Јасна Марковић Вујановић, руководилац Стручног већа дувачког одсека

14.

мр Ивана Јовановић, руководилац Стручног већа одсека соло певање

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Активност

Учесници

Одговорн
а особа

Време

Верификација Педагошког
колегијума

Наставничко веће

Директор

До 15. септембра

Самовредновање и вредновање рада
школе

Тим за самовредновање рада
школе–Стручна већа

Директор

Септембар, јун

Утврђивање резултата рада ученика и
владања на нивоу школе

Стручна већа, Одељенско и
Наставничко веће

Директор

На крају првог
и другог
полугодишта

Анализа рада ученика који су
укључени у инклузивно образовање

Стручни актив наставника
инклузивног образовања

Директор

Праћење остваривања циљева
образовно-васпитног рада

Педагошки колегијум
Тим за самовредновање

Директор

Током године

Припреме за извођење матурских и
завршних испита

Стручна већа

Директор

Мај

Израда плана стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника

Чланови Педагошког колегијумаТим за стручно усавршавање

Директор

Септембар
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Разматрање и доношење документа о
вредновању интерног стручног
усавршавања

Стручна већа, Чланови
Педагошког колегијума – Тим за
стр. усавршавање

Директор

Током године

Анализа рада тимова и актива школе

координатори, ПК

Директор

На крају првог и
другог
полугодишта

Анализа реализације пројеката

Стручна већа

директор

током године

Припрема ОВ, НВ

Педагошког колегијума

директор

квартално

Евалуација рада Колегијума

Педагошки колегијум

Директор

Полугодишње

Напомена: Састанци педагошког колегијума одржавају се сваког понедељка у радној недељи.

СТРУЧНИ АКТИВИ

СТРУЧНИ АКТИВИ - чланови
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА – руководилац Oливера Амиџић

1

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ – руководилац Мирјана Ђукић

2

СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА ВИОЛИНЕ – руководилац Моника Зима

3

СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА ВИОЛЕ, ВИОЛОНЧЕЛА И КОНТРАБАСА – руководилац
Јудит Нидерхолцер Јосифоска

4

СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА ЗА ЈЕЗИК И КОМУНИКАЦИЈУ – руководилац Милица
Војновић

5

СТРУЧНИ АКТИВ НАСТАВНИКА ЗА ОПШТЕ ОБРАЗОВНЕ ПРЕДМЕТЕ СМШ – руководилац
Дарија Војновић

6

ПЛАН СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни актив за развој школског програма чине представници из реда наставника које именује
Наставничко веће на период од 4 године. Стручни актив за развој школског програма обавља посебно
следеће послове:
1. Доноси план рада и подноси извештаје о његовој реализацији;
2. Учествује у изради школског програма
3. Израђује пројекте који су у вези са школским програмом;
4. Прати реализацију школског програма;
СЕПТЕМБАР - ОКТОБАР
1.Израда и усвајање Плана рада Стручног актива за развој школског програма за наредну школску
годину;
2.Формирање актива и усвајање плана рада актива
3. Увид у квалитет Годишњих планова рада за наредну школску годину. Увид у квалитет месечних
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планова рада за септембар;
4. Помоћ око израде материјала које припремају стручна већа ради информисања родитеља о садржају и
начину спровођења Школског програма и Годишњег плана рада школе;
5. Подела задатака у оквиру Актива за сваког члана;
6. Утврђивање фонда часова и предмета;
7. Распоред писмених – контролних задатака, додатна, допунска, секције, слободне активности;
8. Анализа остварености Школског програма на крају првог класификационог периода
9. План посета часовима;
РЕАЛИЗАТОРИ
ЕВАЛУАЦИЈА
- директор
- анализа на ПП служба и Тим за самовредновање рада
-предметни
школе
наставници
- Педагошки колегијум, чланови актива
-одељенске
старешине
-руководилац
одељењског већа
НОВЕМБАР - ЈАНУАР
1. Провера педагошке документације-индивидуалних, годишњих и месечних планова рада и припрема за
час, ради контроле примене Школског програма;
2. Провера квалитета планова рада;
3. Анализа извештаја о успеху за први класификациони период;
4. Сачињавање план подршке ученицима који имају потешкоће у учењу;
5. Анализа остварености Школског програма на крају првог класификационог периода;
6. Сарадња са осталим стручним органима и тимовима ради евидентирања измена и
допуна Школског програма;
7. Анализа посете часовима;
РЕАЛИЗАТОРИ
ЕВАЛУАЦИЈА
- руководилац актива
- анализа на ПП служба и Тим за самовредновање рада
- чланови актива
школе
- директор
- Педагошки колегијум, чланови актива
- ПП служба
ФЕБРУАР - МАРТ
1. Провера педагошке документације – месечних планова и припрема за час, ради контроле примене
школског програма;
2. Организовање и праћење одржавања додатне наставе за ученике такмичаре;
3. Организовање и праћење реализације слободних активности;
4. Разматрање извештаја о раду школе у првом полугодишту;
5. Анализа стања опремљености наставним средствима;
6. Анализа остварености Школског програма на крају првог полугодишта;
7. Посете часовима;
8. Спортске активн;
9. Хуманитарне акције;
10. Израда процедуре за екскурзије, излете/ако су планирани за ову школску годину;
РЕАЛИЗАТОРИ
ЕВАЛУАЦИЈА
- директор
- анализа на ПП служба и Тим за самовредновање
- ПП служба
рада школе
- предметни наставници
- Педагошки колегијум, чланови актива
- одељењске старешине
- руководиоци класа/актива
АПРИЛ
1. Анализа извештаја о успеху за трећи класификациони период
2.Присуствовање интерним часовима и родитељским састанцима у циљу прикупљања информација о
квалитету и реализацији Школског програма
3. Контрола реализације наставе
4. Контрола усклађености рада на нивоу стручних већа и школе у целини
РЕАЛИЗАТОРИ
- одељенскестарешине
- руководиоци класа/актива
- директор
- ПП служба
МАЈ-ЈУН

ЕВАЛУАЦИЈА
- анализа на ПП служба и Тим за самовредновање
рада школе
- Педагошки колегијум, чланови актива
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1. Вредновање резултата рада наставника – давање предлога за избор најуспешнијег наставника
2. Провера остварености циљева и стандарда постигнућа
3. Анализа остварености Школског програма на крају другог полугодишта
4. Давање предлога за унапређење Школског програма за наредну школску годину
5. Анализа квалитета и примене Школског програма на основу увида у квалитет годишњих и месечних
планова рада и припрема за час
6. Сарадња са осталим стручним органима и тимовима ради евидентирања измена и
допуна Школског програма
7. Извештај о раду актива
8. Избор нових чланова и руководства актива, измене у плану рада
РЕАЛИЗАТОРИ
ЕВАЛУАЦИЈА
- руководилац актива
- Тимови
- чланови актива
- анализа на ПП служба и Тим за самовредновање
- директор
рада школе
- ПП служба
- Педагошки колегијум, чланови актива
- Тимови
АВУГУСТ
1.Израда извештаја о реализацији годишњег плана рада стручног актива за развој Школског програма у
протеклој школској години.
2.Анализа остварености Школског програма на крају школске године
3. Помоћ стручним већима око припреме материјала (годишњи план активности, испити, минимум
градива итд.)
4.Сугестије за израду коначне верзије годишњег плана рада
РЕАЛИЗАТОРИ
ЕВАЛУАЦИЈА
-Актив
-Тим
- анализа на ПП служба и Тим за самовредновање
рада школе
- Педагошки колегијум, чланови актива
План рада Стручног актива та развој школског програма сачинили:
Тим и координатор тима Оливера Амиџић, педагог

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Начин
реализације

АКТИВНОСТ

Време
реализације

Носилац реализације

Формирање актива и усвајање плана рада
актива

Састанак

Септембар

Педагошки колегијум,
чланови актива

Праћење реализације развојног плана школе

Праћење

Током године

Педагошки колегијум,
чланови актива

Анализа реализације развојног плана

Праћење

Јануар, јун

Педагошки колегијум,
чланови актива

Планови о остваривању развојног плана у
наредној школској години

Израда плана

Август

Педагошки колегијум,
чланови актива

Евалуација реализације рада актива,
смернице за наредну школску годину

Анализа

Јун

Чланови актива

ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА АКТИВА
Стручни актив наставника виолине; Стручни актив наставника виоле,виолончела и контрабаса;
Стручни актив наставника за језик и комуникацију; Стручни актив наставника за опште образовне
предмете смш
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Активност

Време

Програм рада актива

Август -Септембар

Разматрање наставних планова и програма за текућу годину
Избор уџбеника
План стручног усавршавања
ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНОГ И НАСТАВНОГ РАДА
Договор о набавци наставних средстава

Септембар

Корелација наставних садржаја за праћење напредовања ученика и уједначавање
критеријума оцењивања
Коришћење савремених метода,поступака и средстава рада у реализацији исхода
учења и међупредметних компетенција
Међусобне посете часовима и размена искустава
Праћење и анализа реализације задатака на унапређивању наставног и васпитног
рада
Припрема и спровођење такмичења
Припреме за организацију културне јавне делатности школе

Индивидуално стручно усавршавање - договор о похађању акредитованих
семинара

Током године

Интерно стручно усавршавање –докуменат о вредновању интерног стручног
усавршавања(бодови)
Набавка стручне литературе
Размена искустава са стручним активима других школа
Предавања на договорену тему
Пружање помоћи у раду наставницима почетницима
Учешће у пројектима школе
АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Анализа рада актива
Анализа постигнутих резултата у наставном процесу
Анализа Наставног плана и програма
Анализа Стручног усавршавања
Анализа резултата такмичења
Евалуација програма рада актива.

Јун-август
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ТИМОВИ
Тим за професионални развој запослених
Ђукић Мирјана

Координатор

Амиџић Оливера
Летић Валентина
Војнић – Хајдук Сенка
Грлић Гргуров Мирјана
Богдановић Мирјана
Пенић Сања

Чланови

Недељковић Сенка
Радовић Рашко
Тешић Александра
Одабрани представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Нови члан локалне самоуправе

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
На основу члана 151., став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
гласник РС”, бр. 88/17, 10/19 и 6/20) и Правилника о сталном стручнпм усавршавању и стицању
звања
наставника, васпитача и стручних сарадника, Сл. гл. РС бр. 81/17,48/18. дошен је план Стручног
усавршавања за 2020/2021. годину.
наставника, васпитача и стручних сарадника
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НА НИВОУ ШКОЛЕ
Табела 6.1.– План похађања акредитованих обука и стручних скупова -24 сата
Акредитовани семинар

Компетенција Приоритет Број бодова

Међупредметни приступ настави,учењу и развој

К2

П3

8

Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању
високих резултата код ученика у музичкој школи

К2

П3

8

СТРУЧНИ СКУПОВИ
Планира се 1 стручни скуп ако епидемиолошка ситуација дозволи.

*избор акредитованих семинара и стручних скупова ће се вршити у зависности од
расположивих новчаних средстава школе и настале ситуације изазване пандемијом Covid-19.
Препорука је да организујемо онлајн семинаре који су акредитовани од Министарства
просвете.
Табела 6.2.– План стручног усавршавања у установи -44 сата
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Извођење угледних часова и других активности са
дискусијом и анализом

5 угледних часова

Излагање са стручних усавршавања са обавезном
диску-сијом и анализом (сати се рачунају по
одржаном састанку стручног органа)

Излагање о савладаном програму: 1 реализатор, 11
слушалаца;
Излагање на наставничком већу

Прикази књига, дидактичких материјала из
области образовања и васпитања

Припрема, извођење и снимање опере за децу

Приказ мултимедијалних садржаја

/

Презентација публикованих радова, наставних
средстава

/

Стручне посете дефинисане Развојним планом

/

Остваривање пројеката образовно-васпитног
карактера у установи

АБРМС,ТРИОРКА

Такмичења и смотре

Припремање ученика и учешће
Међународна такмичења, по избору наставника
Школска такмичења, по избору наставника
Учешће у раду жирија, по позиву наставника
Смотре „Празник технике” до 2

Стручни активи, удружења који доприносе
афирмацији образовно-васпитног рада

Стручна већа 8
Актив хармонике 6
Актив соло певања 9
Стручни актив виолине 9
Актив стручних сарадника 3
Актив стручних сарадника-психолога Музичких школа
Србије 2

Рад у радним телима и програмима локалне
самоуправе

Сарадња са ШУ Нови Сад

Рад са студентима, приправницима, секције

Рад са приправницима 1
Студентима АУ

Пројекти, предавања, трибине, јавни часови,
посете концертима, рад са ученичким
организацијама

Јавни час (до 14), Посета концертима: ван школе (до 10)
– У организацији Музичке омладине, АУНС, НОМУС,
Војвођанских симфоничара

Пројекти, предавања, трибине, јавни часови,
посете концертима, рад са ученичким
организацијама

Концерти матураната (до 6)
Концерти у школи

Маркетинг школе

Едукативни концерти, извођење опере за „Радосно
детињство”
Концерти класе у МШ Зрењанин
Учешће на Фестивалу „Hearts in harmony”
Концерти ван школе
Концерт дувачког одсека
Сарадња са школом Исидор Бајић у Кули

*План стручног усавршавања у установи -44 сата ће се вршити у зависности од
расположивих просторних и организационих могућности школе настале ситуацијом изазване
пандемијом Covid-19.
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ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА
ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злстављања и занемаривања
Папик Роберт

Координатор

Амиџић Оливера
Ђукић Мирјана
Војновић Милица
Илић Мансоури Ружица
Јелић Зорица
Божић Татјана
Чарнописки Евица
Стојанов Никола

Чланови

Тасковић Александар
Војновић Дарија
Санчанин Аленка
Старчевић Сања
Артуков Александар
Одабрани представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Члан локалне самоуправе
Активност ТИМА ЗА ДНЗЗ
Формирање Тима за заштиту
ученика од дискриминације,
насиља, злостављање и
занемаривање,
Избор координатора и
записничара
Упознавање нових чланова
тима, Натавника, Ученичког
парламента, Савета родитеља и
Школског одбора са Посебним
протоколом и планом рада тима
Упознавање родитеља са
планом превенције тима, са
планом рада, могућностима
сарадње и начинима поступања
и реаговања у кризним
ситуацијама
Сарадња са институцијама и
организацијама (Центар за
социјални рад, Диспанзер за
ментално здравље, МУП,
невладине организације)
Вршњачка едукација

Начин
реализације
Разматање,
анализа,
договор

Време реализације

Носилац реализације

Август

Директор, Педагошки
колегијум, Наставничко веће

Разматање,
анализа,
договор,
гласање
Излагање,
дискусија

Септембар

Чланови тима

Септембар

Директор, Чланови тима

Излагање,
дискусија,
предлози и
сугестије

Октобар

Одељенске старешине

Сарадња,
предавања,
саветовања,
трибине

Токо школске године,
по потреби

Директор, Координатор тима,
ПП служба

Предавања,
трибине,
хуманитарне
акције

Токо школске године,
по потреби

Тим за вршњачку едукацију
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Онлајн едукације преко
интернета у вези злоупотраба и
насиља преко интернет мреже

Упућивање на
линкове

Мај, Јун

Наставник рачунарства и
информатике у оквиру својих
часова

Интервентне активности

Активирање
унутрашње и
спољашње
заштитне
мреже
Анализа,
сачињавање
извештаја

Токо школске године,
по потреби

Директор, Чланови тима

Децембар,
Јун

Директор, Координатор тима

Евалуација реализације
програма и акционог плана
Тима, планови за следеђу
школску годину, подношење
иѕвештаја Наставничком већу и
Школској управи
Општи циљеви:
-
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мере превенције за стварање безбедне средине за живот ученика,
мере интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у школи.

Општи циљеви:
-

мере превенције за стварање безбедне средине за живот ученика,
мере интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у школи.

Посебни циљеви:
-

стварање климе разумевања и толеранције,
укључити све субјекте,
подизање нивоа свести свих укључених у рад школе,
благовремена информисаност,
боља сарадња свих у васпитном процесу,
саветодавни рад.

На седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора Тим ће редовно подносити извештаје
о примени Протокола и његовој реализацији
Задаци ТИМА:
• СЕНЗИБИЛИЗАЦИЈА колектива школе и ученика о проблему вршњачког насиља;
• ЕДУКОВАЊЕ ученика и наставника о проблемима насиља;
• МЕЂУСОБНО ИНФОРМИСАЊЕ о случајевима вршњачког насиља у школи;
• ТИМСКИ РАД на смањењу количине насиља у школи;
• САРАДЊА СА ДЕЖУРНИМ ученицима и наставницима и Тимом за борбу против насиља;
• САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА и изналажење заједничких модула за превенцију и заштиту од
насиља;
• КОМУНИКАЦИЈА са надлежним службама (Центар за социјални рад, СУП, Здравствени центар,
психолози и др.)
• ПРОГРАМ рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања добро сачинити,
као и план активности и безбнедности и предочити их ученицима на часовима одељењске заједнице;
• ОСНАЖИТИ ученике за вршњачке едукације, проучавање закона и правилника о зашити од насиља;
• СЕМИНАРИ, ТРИБИНЕ, ФИЛМОВИ да буду у улози превенције од насиља;
• ИЗРАДА плана заштите ученика од насиља уколико до насиља дође;
• ПРИКУПЉАЊЕ потребних података, запажања и увиђања о ученику који се нашау неком виду
насиља (било да трпи или чини насиље) у сарадњи са родитељима и одељењским старешинама;
• ЕВАЛУАЦИЈА рада тима по кварталима;
• Поступање по прописаним корацима – редоследу поступака у случају интервенције:процена нивоа
ризика заустављање насиља заштитне мере информисање надлежних служби праћење ефеката
предузетих мера;
• Редовно састајање тима
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ПРЕВЕНТИВНИ ЕДУКАТИВНО-ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ
ЗА НЕГОВАЊЕ МИРА И ТОЛЕРАНЦИЈУ
Елементи васпитног задатка су: правилан приступ хуманизацији односа међу половима; сазревање
личности и доба адолесценције.

Радни задаци

Носилац активности

Време
реализације

Схватити процес хуманизације као део правилног односа

Ученици, наставници, ОС Септембар–јун

Изграђивати свест међу половима као односа човека према
човеку

Ученици, наставници

Схватити афирмацију човека према способности, а не према
полу

Ученици, наставници, ОС Септембар–јун

Равноправност полова у свим животним аспектима

Ученици, наставници, ОС Септембар–јун

Једнако вредновање способности и резултата рада оба пола

Ученици, наставници, ОС Септембар–јун

Предрасуде о инфериорности једног пола

Ученици, наставници, ОС Септембар–јун

Уважавање личности без обзира на пол

Ученици, наставници, ОС Септембар–јун

Улога љубави и полности у животу

Ученици, наставници, ОС Септембар–јун

Сазревање личности у пубертету

Ученици, наставници, ОС Септембар–јун

Сексуалност и последице прераних полних односа, полне
болести

Ученици, наставници, ОС Септембар–јун

Трудноћа и припрема за одговорног родитеља

Ученици, наставници, ОС Септембар–јун

Планирање породице и здрава заједница

Ученици, наставници, ОС Септембар–јун

Септембар–јун

МЕРЕ И АКЦИЈЕ
У реализацији овог васпитног задатка у великој мери је значајна настава књижевности, уметности,
социологије, биологије, психологије, грађанског васпитања, физичког и здравственог васпитања као и
других предмета.
У оквиру слободних активности се формирају групе, које одређену проблематику проучавају уз помоћ
Тима, стручних сарадника, особа из локалне самоуправе, друштвених организација, изучавају стручну
литературу, ангажоване филмове, корисне линкове и излажу своја запажања члановима
секције/оформљене интересне групе ученика и наставника.
Одељенска заједница организује дискусије, дебате, промишљања о појединим - актуелним темама.
ОС усмерава и организује активности на нивоу одељења. ПП служба усмерава саветодавни рад са
ученицима, родитељима и наставницима.
Више пута у току године поставља се питање хуманизације односа међу половима.
Облици рада: групни (посебни и заједнички) према интересу ученика, радионичарски, рад у пару,
разговори психолога са ученицима по потреби.
Подручје
рада
Настава

Садржај рада
Комуникација учесника у
наставном процесу треба да се
одвија уз међусобно уважавање

Облици рада
Разговор,
упућивање
едукација

Носиоци
реализације
Ученикнаставник

Време
реализације
Током године
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Ваннаставне
активности

Међусобно поштовање аксиома
комуникације на јавним и
интерним часовима, концертима,
такмичењима и излетима;

Разговор,
упућивање
едукација

Ученикнаставникродитељ

Час одељењског
старешине

Развој самопоштовања, уважавање
својих и туђих потреба,
конструтивно решавање
конфликта

Радионице

ОС, ПП служба

Рад са
родитељима

Организовање предавања за
родитеље из области умећа
комуникације

Разговори
предавања,
саветовања

ОС, ПП служба

Координатор Тима
Роберт Папик, помоћник директора
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Амиџић Оливера

Координатор

Мр Ракин Мартиновић Радмила
Ђукић Мирјана
Папик Роберт
Вукмановић Татјана

Чланови

Одабрани представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Нови члан локалне самоуправе

Задатак тима је праћење свих облика образовно-васпитног рада: разредне, групне и индивидуалне наставе,
тестова, свих врста испита и јавних часова у циљу побољшавања и унапређивања целокупног образовноваспитног рада у школи.
У том смислу је сачињен план рада Тима за текућу годину. Током године сваки члан тима ће имати
задатак да присуствује на најмање 10 образовно-васпитних активности. Посете чланова ће се
конкретизовати на састанцима Тима.
У оквиру редовне посете одељењима и праћења ученика, планиране су следеће посете часовима:
Разредна настава 4 часа
Разред /
одељење

Наставни предмет / Циљ посете

Време реализације / носилац реализације

I1

Српски језик и књижевност – Aдаптација ученика

Октобар; педагог, психолог, пом.
директора

I2

Српски језик и књижевност – Aдаптација ученика

Октобар; педагог, психолог, пом.
директора

I1

Италијански језик – Aдаптација ученика

Октобар; педагог, психолог, пом.
директора

I2

Италијански језик – Aдаптација ученика

Октобар; педагог, психолог, пом.
директора

Групна настава 20 часова
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Група

Наставни предмет / Циљ посете

Време реализације / носилац
реализације

Основна школа
II

Солфеђо – Сагледавање повезивања наставног
садржаја са претходним знањем и искуствима
ученика

Септембар-октобар
Пом. директора за инд. наставу, ПП
служба, директор

Завршни
рaзреди ОШ

Теорија – Примена трансфер знања на часу

Новембар, април; Пом. директора за
инд. наставу, психолог

Осн. школа, сви Припремљеност и реализација часа

Током године

II2

Припремљеност и реализација часа – музички
облици

Новембар, ПП служба, директор

III1

Припремљеност и реализација часа – хармонија

Фебруар, март, ПП служба, директор

III2

Припремљеност и реализација часа – хармонија

Фебруар, март, ПП служба, директор,
пом. директора

IV1

Припремљеност и реализација часа – Историја
музике са упознавањем музичке литературе

Април, ПП служба, директор

IV2

Припремљеност и реализација часа – Историја
музике са упознавањем музичке литературе

Април, педагог, психолог, директор

Индивидуална настава 35 часова

Одсек

Циљ посете

Време реализације/
носилац реализације

Клавир

Ниво усвојености знања ученика у 4 разреду

Током године; педагог, психолог

Сви одсеци

Aдаптација почетника

Септембар, октобар; директор, пом.
директора за инд. наставу

Сви одсеци

Примена мотивације и начини мотивисања
ученика

Током године, педагог, пом. директора
за инд. наставу

Сви одсеци

Вештина препознавања и способност подстицања
индивидуалности код ученика

Током године, ПП служба, директор
пом. директора за инд. наставу

Сви одсеци

Праћење ефикасности наставног процеса у
зависности од примењених наставних метода

Током године, ПП служба, директор,
помоћник директора

Сви одсеци

Праћење ефикасности наставног процеса

Током године, ПП служба, директор

Испити,
тестови

Сагледавање начина вредновања постигнућа
ученика и примена подстицајног оцењивања

Новембар, јун, помоћник директора, ПП
служба, директор

Јавни час

Јавни час као начин праћења и вредновања рада и
напредовања ученика – ОШ

Током године, пом. директора, ПП
служба, директор

Јавни час

Значај учешћа на јавним часовима у каријерном
вођењу и саветовању ученика – СШ

Током године, пом. директора, ПП
служба, директор

Посета часовима наставника-приправника вршиће се континуирано током године.
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АКЦИОНИ ПЛАН – оперативни/по месецима
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

СЕПТЕМБАР

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ

- конституисање Тима - Тим чине:
- увођење чланова тима у проблематику, обука наставника, свих
запослених, обавештабвање ученика и родитеља;
- ревидирање акционог плана рада у складу са актуелном
ситуацијом;
- Усвајање Плана рада Тима – до 15. септембра
- Разматрање
-Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе за
школску
- Разматрање остваривања Школског програма школе
- Анализа и разматрање новог Развојног плана
- Разматрање Годишњег плана рада школе (давање сугестија )
- Анализа усклађености рада Стручних већа, Тимова и Актива
Школе
- Праћење реализације активности на основу Акционог плана
отклањања недостатака, утврђених од стране Комис

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Презентација,
разговор,
дискусија

Тим

анализа,
сугестија

ије за Екстерну евалуацију рада школе

ОКТОБАР

- адекватно информисање унутар установе – према договору;
- водити евиденцију о постигнућима ученика, као и ученика за
које је било потребно изменити или прилагодити прогтам –
током целе године;
- представити новине у раду наставника;
- Сарадња са тимом за самовредновање рада унутар установе
/школе;
- настава и учење, праћење рада наставника према сегментима
из области 2/ допуна и едукације након извршеног
самовредновања;
- укључивање наставника у вредновања области квалитета 3 –
образовна постигнућа ученика/у процесу наставе на даљину.

НОВЕМБАР

- пружање подршке ученицима;
- сарадња са релевантним институцијама, породицом, подршка
осетљивим групама;
- укључивати ученике у ваннаставне активности;
-промовисати здрави стил живота и екологију;
- рад Клубова и секција у школи у сарадњи са Ученичким
парламентом;

ДЕЦЕМБАР

ЈАНУАР

-анкетирати запослене у школи – међуљудски односи;
- у сарадњи са тимовима промовисати еколошке вредности и
одрживи развој;
- у сарадњи са тимовима бавити се превенцијом наркоманије и
болести зависности;
- сарадња са локалном самоуправом;
-Анализа реализациje наставе у току првог полугодишта;
- Анализа рада Стручних већа , Тимова и Актива Школе у току
првог полугодишта
-Праћење реализације активности на основу Акционог плана
отклањања недостатака, утврђених од стране Комисије за
Екстерну евалуацију рада школе
- Анализа Извештаја о обављеном редовном годишњем
инспекцијском прегледу
- Сагледавање стања осипања ученика и деловања анализа
дискусија извештај Чланови Тима у смислу задржавања истих
- Праћење примене прописа у обезбеђивању квалитета и развоја
школе - Анализа Извештаја о реализацији Школског развојног

Чланова Тима,
стручни сарадник,
директор

Тим, ученици,
одељењске
старешине,
Ученички
парламент

праћење,
предлози,
информисање

анализа,
дискусија,
сугестија

договори,
презентације ,
конструктивни
састанци,
радионице

анализа,
дискусија,
сугестија

Тим, ученици и
наставници,
ваннаставно
особље

Трибине,
пројектне
активности,
програми, анкете,
предавања

Тим, секције

радионице, вежбе,
договори,
мониторинг
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плана
- Анализа Извештаја о раду директора у првом полугодишту
-договор око праћења сачињених извештаја, архиврање,
побољшање;
-подстицање развоја школе;
ионтезивирање ваннаставних -активности ученика;

ФЕБРУАР

МАРТ

АПРИЛ

МАЈ

ЈУН

АВГУСТ

- анкетирање ученика, наставника, родитеља..и слично, према
одабраним кључним областима од старне Тима за
самовредновање рада школе;
- сумирње резултата анкетирања;
- корелациони примери у настави:
1. угледни часови;
2. Дан школе ;
3. сарадњу унутар одређеног Актива – уредно вођење
документације;
3. демонстрирње практичне вежбе која повезује знања из више
области
- сумирање резултата након трећег класификационог периода;
- предлози и мере за побољшање успеха ученика:
1. помоћ при учењу, обезбеђивање потребних материјала, као и
времена које је одређеном ученику неопходно да би поправио
успех;
2. усавршавње наставника, семинари, едукације, форуми...
- пројектне активности у школи;
- рад Клубова;
- активно упоређивање стандарда постигнућа по одељењима...
- стандарди постигнућа, који доводе до остварености одређених
исхода, не морају бити једнако ефикасни код свих ученика, тако
да су и исходи различити;
- Анализа постигнућа ученика у току наставне године (годишњи
испити, такмичења...)
- Анализа реализациje наставе
- Разматрање стручног усавршавања наставника у току школске
године и могућност стицања звања наставника и стручног
сарадника
- Давање сугестија за даља стручна усавршавања наставника на
основу Извештаја о сталном стручном усавршавању
- Анализa остварених активности везаних за Самовредновање
школе у току школске године
- Сагледавање стања осипања ученика и деловања у смислу
заджавања истих
- Праћење реализације активности на основу Акционог плана
отклањања недостатака, утврђених од стране Комисије за
Екстерну евалуацију рада школе и интерне евалуације од стране
Тима
- сумирање резултата успеха ученика на крају школске године;
- сумирање остварености исхода по предметима;
- организовање матурских и завршних испита;
- Давање смерница и сугестија за Годишњег плана рада школе
- Давање смерница у планирању спровођења поступка
Самовредновања
- Разматрање Извештаја о реализацији Школског развојног
плана и предлог Анекса ШРП-а за наредну школску годину
уколико се укаже потреба
- Анализа Записника, Извештаја и Планова стручних већа и
актива
- Давање сугестија за стицање звања наставника и стручног
сарадника
- Разматрање припремљености школе за наредну школску
годину
- Израда извештаја о раду Тима
- писање извештаја рада Тима за претходну школску годину;
- израда плана рада Тима за наредну школску годину.

Састављачи анкете,
Чланови Тима,
ученици,
наставници и
остали запослени у
Школи
Чланови Тима,
предметни
наставници,
одређена одељења

Чланови Тима, сви
наставници и
ученици Школе

Чланови Тима,
наставници и
ученици

Чланови Тима,
Наставничко веће,
ученици матурских
и других одељења

Чланови Тима

Припрема анкете,
штампани
материјал...

Припрема, белешке,
штампани и други
материјал, као и
неопходни
реквизити...

Договор,
уџбеници и други
писани материјал,
вербална
подршка,
сертификати са
семинара...
Разговор, готови
стандарди,
белешке...

анализа,
дискусија,
сугестијањдџ

Седница,
договори, Књига
обавештења,
мрежа за
комуникацију –
"Вибер" и слично

Разговор,
белешке...

* Начини праћења реализације програма рада Тимa за обезбеђивање квалитета и развој установе су:
извештаји, записници, разговор, непосредан увид и инспекцијски преглед
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Акциони план за Унапређивање образовно-васпитне праксе школе: Школа ће и даље
перманетно радити на изналажењу нових облика и метода рада у пружању подршке
ученицима у циљу развијања и јачања њихових социјалних компентенција. Мишљења смо
да подизањем свести ученика о потреби да сами врше самоевалуацију свога рада радимо даље на
њиховом професионалном развоју као и на афирмацији властите личности.

Акциони план – глобални/годишњи ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈА
Циљ

Активност

Подизање свести код Едукација ученика –
ученика о потреби да предавања, саветовања,
сами врше
практична примена
самоевалуацију свој
рада

Потребна
средства

Време
реализације

Носиоци
реализације

Финанцијска
средства за
стручно
усавршавање
наставника
путем
акредитованих
семинара

Друго
полугодиште

предметни
наставници, Тим
за каријерно
вођење и
саветовање
ученика, ПП
служба

Развијати код ученика
вештине за само
процену усвојеног
знања

Едукација, упућивање и
саветовање наставника у
примени метода и облика
рада који ће оспособити
ученика за самопроцену свога
рада

Подстицање ученика за
планирање сопствене
каријере

Едукација ученика о изради
сопственог портфолиа

Финансијска
Друго
средства за папир полугодиште
и прибор за
писање

Тим за каријерно
вођење и
саветовање
ученика, Стручна
већа одсека, пп
служба

Резултате ученика и
наставника подржавати
и промовисати

Промовисање резултата
ученика путем сајта школе.
Повезивање са свим
институцијама и мрежама
које промовишу рад младих,
талентованих.
Организовање стручних
скупова.

Финансијска
средства за
ажурирање сајта
школе

Тим за каријерно
вођење и
саветовање
ученика, Тим за
обезбеђивање
квалитета развоја
установе, Тим за
самовредновање
рада школе

Током другог
полугодишта,
перманентно

План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе сачинили:
Тим и координатор тима Оливера Амиџић, педагог

77

Годишњи план рада 2021/22.
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
КЉУЧНА ОБЛАСТ 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
1. Формирање школског тима за самовредновање
Формиран је школски тим за самовредновање, у саставу:
Тим за самовредновање рада у школи
Амиџић Оливера

Координатор

Мр Ракин Мартиновић Радмила
Ђукић Мирјана
Папик Роберт
Марковић Вујановић Јасна
Јовановић Ивана
Божић Татјана

Чланови

Јелић Зорица
Чапко Татјана
Одабрани представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Нови члан локалне самоуправе

2.

Избор предмета праћења и вредновања

На седници Наставничког већа одржаној у августу/31.08.2020. године, чланови школског
тима за самовредновање уз сагласност осталих чланова Наставничког већа одабрали су кључну
област која ће бити предмет самовредновања у овој школској години, а то је образовна
постигнућа ученика.
У Правилнику о стандардима квалитета рада установе /Сл. РС – Просветни гласник,
бр.14/2018 од 02.08. 2018. године, Област квалитета 3: Образовна постигнућа ученика
применљив је само за основну школу. Одабрали смо ову кључну област с намером да
истражимо постигнућа ученика средње школе у условима држања комбиноване
наставе/непосредне и наставе на даљину.
На седници Савета родитеља, представници Савета родитеља упознати су са процесом
самовредновања и са њима је постигнута сагласност да подручје самовредновања буде:
образовна постигнућа ученика.
Времанска динамика у току које треба да се изврши процес самовредновања изабране
кључне области одређена је на састанку Школског одбора који је одржан 15. 9. 2021. године, где
се усвојио и Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину
Израда плана за самовредновање
Школски тим за самовредновање је издао посебан план самовредновања кључне области

КЉУЧНА ОБЛАСТ 3 – ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
АКТИВНОСТИ
Акциони план – ревидириња,
након израде извештаја о
предходно изабраној кључној
области

УЧЕНИЦИ
Тим за самовредновање

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
септембар, октобар
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Избор кључне области и
подручје вредновања
Утврђивање смерница које се
однносе на показатеље, технике
и инструмената
Прикупљање докумената за
одабрану кључну област
Обрада и анализа прикупљених
података
Сачињавање извештаја о
самовредновању
Акциони план – израда за дату
кључну област након сачињеног
извештаја

Тим за самовредновање
Тим за самовредновање

почетак јула и верификовање –
јул, август
новембар, децембар

Тим за самовредновање

фебруар, март

Тим за самовреновање

април

Тим за самовредновање

мај

Сви носиоци активности

јун, јул

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА
ПРЕДХОДНЕ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ:
НАСТАВА И УЧЕЊЕ/НАСТАВА НА ДАЉИНУ
АКЦИОНИ ПЛАН
УНАПРЕЂИВАЊА
САМОВРЕДНОВАЊА
Кључна област: Настава и учење
- унапређење праксе прилагођавања
захтева и темпа рада могућностима и
различитим потребама ученика
- прилагођавање наставних
материјала индивидуалним
карактеристикама ученика
- посвећивање времена ученицима у
складу са њиховим образовним и
васпитним потребама
- примена специфичних задатака и
активности за ученике којима је
потребна додатна помоћ и подршка у
образовању;
- ученици знају да у великој мери
повезују садржаје из различитих
области;
- оспособити ученике да сами себи
постављају циљеве у учењу;
- активирати све ученике по
одељењима у виду радионица и
вршњачких едукације/које могу бити
органозоване и на даљину преко
друштвених мрежа и посебних
платформи;
- прилагодити ученичким
способностима матаеријале писане и
дигиталне;
- интезивније укључити ученике који
имају специфичне потребе,
активирати и укључити у рад и
конструктивне дискусије;
- оспособити ученике да процењују
тачност решавања задатака –
дивергентно мишљење;
- Оспособити наставнике да
мотивишу ученике користећи
повратне информације у виду
поткрепљења уз јасне инструкције о

Реализатори активности

Време реализације активности

Тим за самовредновање

Први квартал у школској
2021/2022. години
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ученичком даљем напредовању;
- мотивисати ученике за самостално,
активно и креативно анганжовање у
процесу наставе и учењу;
- користити савремена средства за
рад са ученицима;
План рада Тима за самовредновање сачинили:
Тим за самовредновање и координатор тима
Оливера Амиџић, педагог

ПРОГРАМ ИНДИВИДУАЛНО ОБРАЗОВНОГ ПЛАНА
За школску 2021/2022. годину
Задаци Тима за ИОП у току школске године су следећи:
▪ праћење новина и закона у области инклузивног образовања, и усклађивање рада са
истим
▪ осмишљавање мера за спровођење инклузивног образовања
▪ јачање наставничких компетенција у области инклузивног образовања/кроз видео
конференције, вебинаре, дискусије, презентације и едукативне радионице
▪ идентификација деце из осетљивих група
▪ праћење спровођења ИОП-а кроз непосредну наставу и наставу на даљину
▪ евалуација ИОП-а
▪ успостављање и развој сарадње родитеља и наставника на плану инклузивног образовања
и промовисање јаких страна ученика
▪ рад са даровитом децом која похађају наставу према проширеном и допуњеном
индивидуалном програму ИОП 3
Период
IX

X

XI

Садржај активности

Носиоци активности

Начин праћења

-Конституисање стручног Тима за ИОП
- Израда годишњег програма рада
- Анализа активности везаних за
спровођење инклузивног образовања у
школи у претходној школској години
- Праћење и упознавање са новинама у
области инклузивног образовања
- Упознавањенових чланова Тима и
Наставничког већа са приручнцима за
ИОП, билтенима, формуларима и слично
- Припрема и анализа стања у школи са
аспекта образовних, здравствених и
социјалних потреба ученика
- Идентификовање ученика са посебним
образовим, здравственим и социјалним
потребама
- Пружање помоћи наставницима у изради
педагошких профила за ученике
- Пружање помоћи наставницима у писању
и прављењу програма за ученике који
имају решење Интерресорне
комисије(ИОП 1, ИОП 2, ИОП 3)
- Пружање помоћи наставницима у
осмишљавању индивидуализованих
приступа
- Анализа спровођења и евалуација ИОП-а
(тешкоће које се могу јавити у спровођењу)
- Пружање помоћи наставницима у

директор, ПП служба,
чланови тима

записник са одржаних
састанака, програм
Тима за ИОП

ПП служба, чланови
Тима, наставници

записник са одржаних
састанака,
идентификациони
списак ученика,
обрасци и формулари
за ИОП

чланови Тима,
наставници, ПП
служба, родитељи

записник са одржаних
састанака
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XII

I/II

III/IV

V/VI/VIII

реализацији ИОП-а
- Пружање помоћи родитељима у праћењу
реализације ИОП-а
- Анализа и евалуација очекиваних циљева
и планираних исхода у реализацији ИОП-а
- Пружање помоћи наставницима у
реализацији ИОП-а
- Пружање помоћи родитељима у праћењу
и учествовању у реализацији ИОП-а
- Извештај о реализацији програма
инклузивног образовања у првом
полугодишту уз осврт на примере добре
праксе
- Пружање помоћи наставницима и
родитељима при реализацији
индивидуалних образовних планова
- Анализа индивидуализованих приступа
- Праћење спровођења ИОП-а
- Пружање помоћи наставницима и
родитељима при реализацији
индивидуалних образовних планова
- Анализа очекиваних исхода појединачних
ИОП-а у провођењу инклузивног
образовања у трећем тромесечју-тешкоће и
примери добре праксе
- Праћење инклузивне праксе у школи
- Пружање помоћи наставницима и
родитељима при реализацији
индивидуалних образовних планова
- Анализа резултата примене и реализације
ИОП-а у другом полугодишту
- Припрема и писање извештаја о
реализацији програма инклузивног
образовања у току школске године

чланови Тима,
наставници, ПП
служба, родитељи

записник са одржаних
састанака, извештај

ПП служба, чланови
Тима, наставници,
родитељи

записник са одржаних
састанака

ПП служба, чланови
Тима, наставници,
родитељи

записник са одржаних
састанака, извештај

ПП служба, чланови
Тима, наставници,
родитељи

записник са одржаних
састанака, извештај

АКЦИОНИ ПЛАН ИНКЛУЗИВНОГ ОБРАЗОВАЊА
Реализација
Активности

Носилац реализације
Динамика

Организовање
учионице

Септембар,
Током годин

Наставне
стратегије

Током године

Начин
Организовање учионице тако да се
дете лакше креће и обавља своје
задатке.
Обезбедити ученику неометан и
директан поглед на лице и уста
наставника/што ће бити
специфично ове године због
ношења маски у учионоцама због
пандемије изазване вирусом
COVID – 19.
Усвајање правила понашања
заједно са ученицима у одељењу.
Честа промена наставних техника/
уз јасне инструкције.
Омогућити ученику различите и
веће временске интервале за за
одговарање и друге активности.
Набавка асистивне технологије/
рад од куће преко рачунара уз
онлајн консултације, наставу,

Предметни наставник,
ПП служба,
Тим за ИОП
Директор школе

Стручни тим за инклузивно
образовање,
тим за подршку ученицима,
предметни
наставник, ПП служба
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Технике
оцењивања

Током године

Транзиција

Током године

Даровити
ученици

Током године

радионице.
Обука наставника за коришћење
Брајевог писма/нове технологије
које се користе за рад са
слабовидом и слепом децом.
Прилагођавање задатака
могућностима ради повећања
самопоуздања ученика.
Посветити више времена ученику
да заврши активности.
Користити онај вид провере знања
који ученику омогућује да
постигне најбољи резултат.
Често давање/учестало,
благивремено уз позитивно
поткрепљење/ охрабривање,
мотивисање у виду повратне
информације о постигнућима
ученика.
Покушати укључити и ученике и
родитеље у процену постигнућа –
остварености исхода постављених
у индивидуалном образовању.
Идентификација ученика који су
ушли у образовно – васпитни план
прилагођавања ново насталој
средини, у оквиру тима донети
план активности за дете/ученика,
начине реализације, метод рада и
потребна средства и укључити
потребне институције за лакше и
боље напредовање детета/ученика.
Оформљеном тиму изложити
прикупљене информације од
стране предметних наставника,
одељењског старешине и ПП
службе.
Прикупљену документацију и
запажања – профил ученика
предочити родитељима и уз
њихову потписану сагласност
увести дете/ученика у
транзициони процес наставе.
ИДЕНТИФИКАЦИЈА - У нашој
школи потребно је уочити
ученике који су показивали
изразит таленат за одређене
области.
Потребно је сензибилисати
наставнике за препознавање
таквих ученика и сигнализирати
одељењском старешини,
родитељу, ПП служби, Стручном
тиму за инклузивно образовање да
смо препознали надарено дере.
Селекција – кроз психолошке
тестове, тестове знања
ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА: Обогаћивање програма и
диференцијација курикулума било кроз индивидуализацију,
било кроз ИОП 3 (процедура се
изводи у скалду са законским
документима и налази се у

Стручни тим за инклузивно
образовање,
тим за подршкуученицима,
пред.
Наставник, ПП служба,
Директор школе

Тим за транзицију, Директор
школе

Стручни тим за инклузивно
образовање,
тим за подршкуученицима,
пред.
Наставник, ПП служба,
Директор школе
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Планско и
континуирано
пружање
подршке
деци/ученицима
из социјално
осетљивих и
нестимулативних
средина

документацији Стручног тима за
инклузивно образовање)
Када се изврши идентификација
надарених/талентованих ученика
и одреди се степен/ниво на коме
ће се радити са њима, планиране
активности могу бити следеће,
зависно од конкретног случаја.
Сачињавање плана рада, који се
прати на тромесечном нивоу прве
године, док се касније прати на
крају првог полугодишта и на
крају школске године, у виду
евалуације.
Предлагање нових, иновативних
метода у раду, материјала,
уџбеника, приручника, корисних
линкова, радионица, вежби,
такмичења, едукација, размена
ученика и слично/ уз одабраног
ментора.
Период праћења ове групе
ученика траје од септембра до
августа сваке школске године.
Током овог периода чланови
Тима за транзицију као и остали
наставници :
- брину о континуитету
њиховог школовања
- спроводе инклузивно
образовање
- обезбеђују им социјалну и
здравствену заштиту
- штите их од насиља,
злостављања и занемаривања
- брину о њиховој
безбедности
- професионално их
усмеравају
- различитим активностима
побољшавају им услове
живота
- пружају подршку
ученицима ромске
националности кроз сарадњу
са локалним удружењем
ромске националне мањине

Стручни тим за инклузивно
образовање,
тим за подршкуученицима,
пред.
Наставник, ПП служба,
Директор школе

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ТРАНЗИЦИЈУ
ТРАНЗИЦИЈА УЧЕНИКА ИЗ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У СРЕДЊУ ШКОЛУ
У сарадњи са психологом и педагогом Тим за транзицију према обрасцу за индивидуални план
транзиције сачиниће план за одређено дете/ученика.
Прилажемо општи план транзиције који се односи на транзицију хоризонталну и вертикалну.
*** Наша школа је специфична због ученика који упоредо похађају наставу у две школе, уједно и
настављају циклус школовања започет у матичној школи, тако да праћење је усмерено на ту
проблематику.
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Активност
-Сачињавање извештаја о раду
Тима
-Верификовање извештаја на
Наставничком већу
-Евидентирање проблематике
актуелне за текућу школску
годину
-Сазивање састанка
-Уважавање предлога и
конструктивних решења у
сачињавању плана активности,
као и осврт на могуће
потешкоће и извештај о раду
Тима из предходне године
-Наставничко
веће/представљање плана рада
и верификовање
-Савет родитеља/представљање
извештаја и плана рада Тима
-Школски одбор/представљање
извештаја и плана трада Тима
-Општински савет родитеља
упознат је са извештајем и
планом рада Тима, кроз
Годишњи план рада школе

Учесници

Време
реализације

Тима за транзицију

август –
почетак
септембра

Носиоци

Тим за
транзицију

Тим за
транзицију

-

наставници;
родитељи;
чланови савета
родитеља;
чланови школског
одбора;

Реализација
плана
транзиције

Упознавање са Планом
транзиције

Извештај Тима за транзицију
Израда Плана транзиције

Циљ
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до 15.
септембра
текуће године

од марта до
јуна текуће
године
Организоване посете основним
школама и презентација наше
школе уз поделу рекламног
материјала
Реализација организованих
радионица и едукација на
различите, актуелне теме(
музика и млади, концертне
активности, музички видео
клипови ученика,
адолесценција, самопоуздање,
јавно наступање,
толеранција,екологија,
сексуалност, креативност и
КВИС) за ученике основних
школа
Реализација организованих
радионица у и едукација на
различите, актуелне теме које
вршњаци могу једни другима
да презентују уз наступе, ПП
презентације, гостовања,
изложбе, заједничке наступе и
слично
Организација и реализација
ДАНА ОТВОРЕНИХ ВРАТА у
нашој школи, ДАН

Тим за
маркетинг
школе школе

Ученици завршних
разреда основних школа и
промотери наше школе

Едуковани
наставници и
ученици наше
школе

Ученици завршних
циклуса основне музичке
школе/четворогодишњег и
шестогодишњег
школовања

Едуковани
наставници и
ученици СМШ

Ученици завршних
разреда из ОШ и ОМШ

Тим за КВИС
и Тим за
маркетинг

Ученици завршних
разреда, родитељи и
остали заинтересовани

периодично,
по договору

периодично, по
договору

периодично, по
договору

периодично, по
договору
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МАТУРАНАТА, ДАН
ТАЛЕНАТА, ИМАМО ГОСТЕ

Учешће у реализацији сајма
образовања на локалном нивоу

Информисање родитеља и
будућих ученика о
могућностима школовања
путем медија и друштвених
мрежа
Организовање наградних
конкурса (литерарних,
ликовних) за ученике осмих
разреда ОШ

школе,
стручни
активи
наставника,
Ученички
парламент
Тим за
маркетинг
школе,
Ученички
парламент,
стручни
активи
Тим за
маркетинг
школе,
Ученички
парламент,
стручни
активи
Одређени
стручни
активи

(нижи разреди,
предшколске групе и
вртићи)

Ученици завршних
разреда свих основних
школа са територије
општине Рума

Ученици и родитељи

Ученици завршних
разреда свих ОШ

мај

константо,
током целе
године

април

ТРАНЗИЦИЈА УЧЕНИКА ИЗ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У ДРУГУ СРЕДЊУ
ШКОЛУ/УПОРЕДНИ УЧЕНИЦИ
Период праћења ове групе ученика траје од септембра до августа - у зависности од периода
преласка сваке школске године.
Наша школа је специфична због ученика који упоредо похађају наставу у две школе, тако
да праћење је усмерено на ту проблематику.
Током овог периода чланови Тима за транзицију:
•

•
•

у сарадњи са одељенским старешинама благовремено информишу ученике и
родитеље/старатеље о могућим мерама подршке, пре него што дође до преласка ученика
из наше школе у неку другу средњу школу/упознати са ситуацијом школовања
упоредних ученика
у сарадњи са ПП службом и референтом за ученичка питања спроводи се саветодавни
рад и пружа се подршка ученицима и родитељима
у сарадњи са одељенским старешином и ПП службом развијају код ученика и родитеља
осећај припадности и прихваћености

***У СВОМ ДУГОГОДИШЊЕМ РАДУ УВИДЕЛИ СМО ДА ЈЕ ВЕОМА ЗНАЧАЈНО И ПОТРЕБНО У ТОКУ ПРВОГ
КВАРТАЛА ДА НАША ШКОЛА ПОШАЉЕ ЗВАНИЧНЕ ДОПИСЕ ДИРЕКТОРИМА ШКОЛА И ОДЕЉЕЊСКИМ
СТАРЕШИНАМА/У МАТИЧНЕ ШКОЛЕ, КОЈИ САДРЖЕ ЈАСНЕ ИНСТРУКЦИЈЕ О ДАЉОЈ ЕФИКАСНОЈ
САРАДЊИ.
ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СЕ УЧЕНИЦИМА КОЈИ ПАРАЛЕЛНО ПОХАЂАЈУ ДВЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ БЛАГОВРЕМЕНО
ИЗДАЈУ СВЕДОЧАНСТВА ИЛИ ПИСМЕНЕ ПОТВРДЕ О ПОСТИГНУТОМ УСПЕХ И ПРОСЛЕДЕ ОД СТРАНЕ
МАТИЧНЕ ШКОЛЕ, ОДЕЉЕЊСКОМ СТАРЕШИНИ У МУЗИЧКУ ШКОЛУ.

Транзиција ученика који се образују према иоп-у/ као и ученика из маргинализованих социјално
осетљивих група и нестимулативних средина
Период праћења ове групе ученика траје од септембра до августа сваке школске године. У
првом кварталу након примећених потешкоћа са којима су се наставници, ученици и родитељи
сусрели сачињава се извештај и предаје се тиму за подршку детету/ученику, на основу кога се
формира тим за Тразицију који одобрава директор школе.
Током овог периода чланови Тима за транзицију:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

у сарадњи са члановима Тима за ИОП, плански и континуирано пружају подршку ученицима;
у сарадњи са одељенски старешинама омогућавају родитељима ових ученика, индивидуалне
разговоре са предметним наставницима и ПП службом, ради што боље адаптације ученика и
напретка у раду и учењу;
у сарадњи са ПП службом реализовати саветодавни и индивидуални рад , како би смањили
код ових ученика отпор у прилагођавању новонасталој ситуацији, анксиозност и страх и ради
бољег упознавања потреба и потешкоћа ученика и израдили адекватан план учења;
у сарадњи са Тимом за стручно усавршавање, организовати ако је могуће обуке, семинаре, као
и сукцесивно међусобно размењивање знања и информација из ове области/примери добре
сарадње и праксе;
штите ове ученике од могућег насиља, злостављања и занемаривања, развијањем у школи
климе толеранције, оснаживањем вршњачке сарадње и подршке;
брину о безбедности ових ученика, обезбеђују социјалну и здравствену заштиту;
професионалну усмеравају ову групу ученика;
различитим активностима их уче како да побољшају свој живот и животне услове;
уколико је неопходно, исказују установи потребу за педагошким асистентима – логопедима и
дефектолозима, наставницима ромског језика са елементима ромске културе, присуству
родитеља/старатеља настави током периода прилагођавања као и организовању радионица и
саветодавних разговора како би оснажили личне и компетенције родитеља.

Транзиција ученика из средње школе на даље школовање
Период праћења ове групе ученика почиње у другом полугодишту школске године, а по
потреби ученика и раније. Током овог периода чланови Тима за транзицију прате и учествују у
следећим активностима:
•
•
•
•
•
•
•
•

професионална оријентација од стране педагога, информисање и каријерно вођење (КВИС –
каријерно вођење и саветовање);
организација презентације факултета и виших школа у нашој школи;
излагање рекламних материјала факултета и виших школа, на огласној табли за ученике и
видим местима у школи;
организација посете наших ученика Сајму образовања "Путокази" у Новом Саду/кад се
одржава за посетиоце или пратити путем одређених платформи;
организација посете универзитетским центрима
развијање свести о значају даљег образовања код ученика и њихових родитеља/старатеља;
спровођење саветодавног рада и пружање подршке ученицима у циљу развијања
самопоуздања;
организација посете бивших ученика школи, како би садашње ученике упознали са искуством
које носе са свог изабраног факултета или више школе.
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Развијање подршке и социјалне климе
У циљу постизања адекватне социјалне климе и развијања и пружања подршке ученицима чланови
тима:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

развојним планом оснажују вршњачку подршку
оснажују родитељске и личне компетенције
обезбеђују присуство родитеља настави током периода прилагођавања
труде се да што више користимо ресурсе школе и окружења
развијају разгранату мрежу сарадње
воде рачуна о тајности података
учионице су означене ради лакше оријентације ученика
учитељи ученика су активно укључени
различитим упитницима анкетирају ученике првог разреда средње школе
за ученике који образовање већ стичу по иоп-у у августу именују нове иоп тимове, а до краја
септембра израђују пп и иоп
за ученике који су били и остали укључени у инр у октобру израђују нове пп и планове инр
по потреби врше испитивање просоцијалног понашања ученика и социометријска испитивања
и одмах предузимају планиране мере
организују презентацију у нашој школи, и у основним школама
благовремено информишу ученике и родитеље/старатеље о могућим мерама подршке од
стране локалне заједнице
спроводе саветодавни рад и пружају подршку ученицима у циљу развијања самопоуздања.

План и програм рада са талентованим и надареним ученицима – ИОП 3
Рад са даровитим
ученицима се одвија
кроз следеће етапе:

Даровитост је високо развијена способност, било општа, било нека специфична,
која омогућава натпросечна постигнућа у одређеном конкретном подручју.
Таленат је даровитост у једном ужем подручју (математички таленат, музички
таленат...)

ИДЕНТИФКАЦИЈА

Прво је потребно сензибилисати наставнике за препознавање таквих ученика и
сигнализирање одељенском старешини, родитељу, ПП служби, Стручном тиму за
инклузивно образовање.
• кроз чек-листе – укључују се наставници, одељенске старешине,
родитељи, ученици, стручни сарадници.
• селекцију – кроз психолошке тестове, тестове знања.

ОБРАЗОВНА
РЕШЕЊА

Обогаћивање програма и диференцијација курикулума – било кроз
индивидуализацију, било кроз ИОП 3 (процедура се изводи у складу са законским
документима и налази се у документацији Стручног тима за инклузивно
образовање).
Када се изврши идентификација надарених/талентованих ученика и одреди се
степен/ниво на коме ће се радити са њима, планиране активности могу бити
следеће, зависно
од конкретног случаја:
ВАН РЕДОВНЕ НАСТАВЕ
У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ

ОБРАЗОВНА
РЕШЕЊА

•
•

Самосталан
истраживачки рад;
o Рад са ментором;
o Сложенији задаци,
нерутински задаци, виши
нивои
знања, висока индивидуализација;
o Задаци који су блиски
o

слободне активности
− додатна настава

•
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•

•

•

•
МОТИВИСАЊЕ
НАПРЕДНИХ
И
ТАЛЕНТОВАНИХ
УЧЕНИКА

ономе што заиста раде
стручњаци
из датог домена;
o Дивергентни задаци, они
који омогућавају
различите
приступе и различита решења;
o Коришћење аудиовизуелних и других
стимулативних материјала у настави;
o Флексибилни временскопросторни услови за рад;
o Едукативни излети и
посете различитим
институцијама;
Гостујући предавачи;

Јавно похваљивање на сајту школе или у неком другом медију;
Укључивање у презентацију школе;
Вршњачка едукација – постављање талентованих у улогу оних
који и сами едукују друге ученике;
o Вођење часа;
Учешће на Сајму образовања/јавни наступи, прикупљање документације,
прављење у сарадњи са родитељима биографије, учествовање у тв
емисијама и слично.
План рада Тима за инклузивно образовање сачинили:
Тим за инклузивно образовање и транзицију и координатор
Оливера Амиџић, стручни сарадник
o
o
o

•

ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Чапко Татјана
Ђукић Мирјана
Ковачић Ана
Божић Татјана
Марковић Вујановић Јасна
Јовановић Ивана
Јанковић Ивана
Јелић Зорица
Радовић Рашко
Санчанин Аленка
Макевић Мађарић Ивана
Апић Милена
Стојановић Никола

Координатор
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Тасковић Александра
Гргуров Драгана
Одабрани представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Члан локалне самоуправе

Циљеви међупредметних компетенција за чланове тима,
ученике и родитеље
Шта су компетенције? Комбинација знања, вештина и ставова који су потребни свакој особи за лично
испуњење и развој и друштвено укључивање и запошљавање (припрема ученика за живот).
1. КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
Ученик уочава структуру градива тј. активно одваја битно од небитног
Ефикасно користи различите методе учења
Разликује чињенице од ставова, веровања и мишљења
Уме да процени степен у ком је овладао градивом
2. КОМУНИКАЦИЈА
Познавање:
Усмене и писане комуникације
Комуникације путем интернета и телефона
Уме јасно да искаже одређени садржај (усмено и писано )
Уважава саговорника
Изражава своје ставове и мишљења, осећања и вредности на позитиван и аргументован начин
Негује културу дијалога
3. РАД СА ПОДАЦИМА И ИНФОРМАЦИЈАМА
Зна да је за разумевање догађаја и доношење исправних одлука потребно имати и поуздане
податке
Уме да процењује поузданост података и препозна могуће узроке грешке
Користи табеларни и графички приказ података и уме да их чита и тумачи
Користи информационе технологије за чување ,презентацију и основну обраду података
4. ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА
Подразумева сигурну и критичку употребу електронских медија на послу, у слободном времену
и комуницирању
5. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Ученик: испитује проблемску ситуацију
Проналази могућа решења
Упоређује различита могућа решења
Примењује изабрано решење и прати његову примену
Вреднује примену датог решења и идентификује добре и слабе стране
6. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
Ученик: испитује проблемску ситуацију
Проналази могућа решења
Упоређује различита могућа решења
Примењује изабрано решење и прати његову примену
Вреднује примену датог решења и идентификује добре и слабе стране
7. САРАДЊА
Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе
Доприноси постизању договора о раду заједничког рада
Активно слуша и поставља релевантна питања
Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у оквиру групе
8.

ОДГОВОРНО УЧЕШЋЕ У ДЕМОКРАТСКОМ ДРУШТВУ
Активно учествује у животу школе
Поштује разлике
Познаје др. културе и традиције
Развија толеранцију
Активно, компетентно и критички учествује у ДД
Излази на изборе
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ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ЗДРАВЉУ
Подразумева:
Правилну исхрану
Заразне болести и њихову превенцију
Правилну употребу лекова
Пружање прве помоћи
Бављење спортом
Превенцију од болести зависности
10. ОДГОВОРАН ОДНОС ПРЕМА ОКОЛИНИ
Подразумева разумевање и спремност за ангажовање у заштити природе и природних ресурса
11. ЕСТЕТСКА КОМПЕТЕНЦИЈА
Подразумева прихватање важности креативности и естетских вредности у читавом низу медија
и у свим уметностима
12. ПРЕДУЗИМЉИВОСТ ИПРЕДУЗЕТНИЧКА КОМПЕТЕНЦИЈА
Ученик показује иницијативу у упознавању са карактеристикама тржишта рада
Има развијене вештине тражења посла
Уме да идентификује и адекватно представи своје вештине и способности
Има способност представљања адекватних и реалних циљева
9.

*ПЛАН РАДА – сачињава се у сагласности са Тимовима у школу зависно од актуелности тема, месеца,
подручја рада, активности, пројекта у који је школа укључена, корелације која се одвија и ваннаставних
активности.
* Према 11 подручја, тј.СТАНДАРДА, смо и организовали активности.
Оријентација образовног процеса ка међупредметним компетенцијама не значи увођење нових
предмета нити додатних часова тематски посвећених одређеној компетенцији. То се постиже сарадњом и
координацијом активности више наставника, односно предмета и иновирањем начина рада на часу. Сваки
час је прилика да се ради и на међупредметним компетенцијама, а амбијент који их подржава
подразумева:
o 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;
o активности истраживања и стварања нових продуката;
o стварање баланса између индивидуалних и групних активности, тако да се развије лична
одговорност према обавезама и користе потенцијали групе
o активно и конструктивно учествовање у животу локалне заједнице; иницирање
хуманитарних активности и активности које доприносе подизању квалитета живота и
солидарности у локалној заједници.

Kомпетенција

Активности /акциони план Тима за развој
међупредметних компетенција и предузетништво

Начин и носоци
реализације

... за
Ученик:
Тематско планирање у
целоживотно Ефикасно користи различите стратегије учења, прилагођава их
оквиру стручних већа и
учење
природи градива и циљевима учења.
актива. Наставници
Уме да процени сопствену успешност у учењу; идентификује
стручних предмета: главног
тешкоће
предмета: инструмента или
у учењу и зна како да их превазиђе.
соло певања, хармоније,
контрапункта
Комуникација

Ученик:
Тематско планирање у
У ситуацији комуникације, изражава своје ставове, мишљења,
оквиру стручних већа и
осећања, вредности и идентитете на позитиван, конструктиван
актива. Наставник: српског
и
језика и књижевности,
аргументован начин како би остварио своје циљеве и
рачунарства и
проширио
информатике, психологије,
разумевање света, других људи и заједница.
социологије, грађанског
Ученик користи на одговарајући и креативан начин језик и
васпитања, стручних
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стил
комуникације који су специфични за уметничке дисциплине

Предузимљивост и предузетничка компетенција

Ученик:
Уме да претражује, процењује релевантност и поузданост,
анализира
и систематизује информације у електронском облику
користећи
Дигитална
одговарајућа ИКТ средства (уређаје, софтверске производе и
компетенција
електронске услуге).
Ефикасно користи ИКТ за комуникацију и сарадњу.
Препознаје ризике и опасности при коришћењу ИКТ и у
односу на то
одговорно поступа.
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предмета
Тематско планирање у
оквиру стручних већа и
актива. Наставник:
општеобразовних
предмета, рачунарства и
информатике, стручних
предмета

Ученик:
Тематско планирање у
Разуме важност личне активације и показује иницијативу у
оквиру стручних већа и
упознавању са карактеристикама тржишта рада (захтеви
актива. Наставник: српског
појединих
језика и књижевности,
радних места, начин функционисања институција,
рачунарства и
позиционирање у
информатике, главног
свету бизниса).
предмета, стручних
Уме да идентификује и адекватно представи своје способности
предмета.
и
вештине („јаке стране“); уме да напише ЦВ и мотивационо
писмо.
Уме да искаже и заступа своје идеје, и да утиче на друге, кроз
развој
вештине јавног говора, преговарања и решавања конфликата.
Има способност постављања адекватних и реалних циљева
процењујући и прихватајући ризике; планира ресурсе и
управља
њима .
Зна да комуницира с послодавцима; уме да преговара; спреман
је да
обавља праксу и волонтира поштујући договоре.

Активност

Начин реализације

Време реализације Носилац реализације

Формирање Тима, избор
координатора и
записничара

Одабир наставног кадра
Разматрање, анализа, договор

Први квартал

Директор, педагошки
колегијум

Сачињавање плана рада

Дефинисање активности у

Први квартал

Тим, стручни
сарадници

Креирање базе припрема за
часове међупредметних
компетенција

Одабир припрема за часове
Међупредметних
компетенција

Трећи квартал

Тим

Промоција предузетништва

Организовање концерата,
укључивање ученика у
пројекте школе

XI,VI

Тим, ученички
парламент, СВ

Праћење и вредновање
резултата рада

Евалуација рада тима

Јун, август

Тим, Педагошки
колегијум
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Тим за израду школске и педагошке документације
Марковић Вујановић Јасна

Координатор

Мр Ракин Мартиновић Радмила
Амиџић Оливера
Ђукић Мирјана
Папик Роберт
Вукмановић Татјана

Чланови

Миловановић Биљана
Мијатовић Нада
Чапко Татјана
Руководиоци стручних већа

Документацију коју је потребно израдити, чини неколико веома опшитних докумената:
▪
▪
▪
▪

Извештај о реализацији годишњег плана школе
Извештај о раду директора
План рада школе за наредну школску годину
Летопис школе

Будући да школа има веома богату активност, разноврсну наставу, као и влики број контаката,
пројеката, наступа и дтугих облика сарадње са заједницом, у току једне године накупи се веома
велика база података. Због тога је потребно да сви чланови тима креирају прецизне податке у
одређеним периодима године.
Активност

Начин реализације

Време реализације Носилац реализације

Формирање Тима, избор
координатора и
записничара

Одабир наставног кадра
Разматрање, анализа, договор

Први квартал

Директор, педагошки
колегијум

Сачињавање плана рада

Дефинисање активности

Први квартал

Координатор тима

Креирање базе табеларних
приказа и текстова

Одабир материјала

Први квартал

Координатор тима

Прикупљање и ажурирање
података

Мејловима, на захтев
координатора

Децембар, јуни,
август,
септембар

Тим

Анализа израђене
документације и
припрема нових образаца

Евалуација рада тима

Цептембар

Тим, Педагошки
колегијум
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ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ
И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ
ШКОЛСКИ ОДБОР

Дана: 08. 09. 2021.г.
Дел.бр. 643

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОД.

▪

Усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе, Развојног плана
и Школског програма, за школску 2020/21. г.

▪

Доношење Годишњег плана рада школе, за школску 2021/22. год.

▪

Доношење Финансијског плана школе;

▪

Усвајање Извештаја о пословању, годишњег обрачуна и извештаја о извођењу
екскурзија, односно наставе у природи, уколико буду организоване

▪

Доношење Плана стручног усавршавања запослених и усвајање Извештаја о
његовом остваривању

▪

Разматрање поштовања општих принципа, остваривања циљева образовања и
васпитања и стандарда постигнућа и предузимање мера за побољшање услова
рада и остваривања образовно-васпитног рада

▪

Доношење општих аката, ради усклађивања са новим прописима

▪

Обављање и других послова у скалду са законом.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Снежана Богдановић, с.р.
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ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСИМА У ШКОЛИ
Време
Активности
реализаци
је

Начин реализације/носиоци реализације

АвгустСептемба
р

Израда Плана рада Директора

Директор на основу закључака после анализе
реализације претходног и визије развоја Школе.

Септембар

Припрема и израда плана
активности у 1. полугодишту

На основу Календара Школе и планова већа.
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум

АвгустСептемба
р

Израда Годишњег програма рада
школе.

Праћење смерница Министарства. / Директор, пом.
директора, Педагошки колегијум

Октобар

Израда Годишњег програма рада
Школе

Праћење смерница Министарства.

Октобар

План и програм сарадње школе са
друштвеном средином.

Планирање активности на основу потреба друштвене
средине и могућности школе. / Директор, пом.
директора, Педагошки колегијум.

Новембар

Планирање пројеката у Школи

Одређивање приоритета у избору школских пројеката.
Припрема, планирање и реализација апликација за
доделу средстава за пројекте.
Директор, шеф рачуноводства.

Новембар

Израда плана уписа за наредну
школску годину

Анализа уписа и осипања ученика у претходних 5
година и и план за упис за наредну школску годину.
/ Директор, пом. директора, Педагошки колегијум.

Новембар

Израда плана набавке опреме,
наставних средстава и плана
инвестиционог одржавања и
пројектног планирања

На основу сагледавања потреба формирање листе
приоритета. / Директор, пом. директора, Педагошки
колегијум, шеф рачуноводства.

Децембар

Припрема и израда Финансијског
плана

Анализа успешности претходног плана и
усаглашавање потреба и могућности. / Директор,
шеф рачуноводства.

Децембар

Припрема за израду и израда Плана
јавних набавки

Анализа потреба. / Директор, шеф рачуноводства,
секретар.

Јануар

Припрема и израда плана
активности у 2. полугодишту.

На основу Календара школе и планова већа. /
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум

Фебруар

Припреме за Дан Школе.

Планирање програма прославе. / Директор, пом.
директора, Педагошки колегијум.

Март

Планирање пријемних и матурских
испита.

Према Календару активности школе направити
распоред. / Директор, пом. директора, Педагошки
колегијум.

Април

Планирање испита у јунском року.

Према Календару активности оформити комисије.
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум.
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Јун

Планирање класа за наредну
школску годину.

На предлог руководиоца Стручних већа формирање
плана класа на сваком одсеку. / Директор, пом.
директора, Педагошки колегијум, Стручна већа.

Јун

Планирање кадровских потреба за
наредну школску годину

Увидом у потребе образовно-васпитног процеса за
наредну школску годину планирање кадрова.
Директор, пом. директора, Педагошки колегијум,
Стручна већа.

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Период
реализације

Активности

Начин реализације/носиоци реализације.

Септембар

Израда предлога организационе
шеме обављања свих послова у
Школи

На основу анализе Акционог плана за претходну
годину, текућих и планираних послова/Директор,
пом. директора, Педагошки колегијум

Септембар

Директор, пом. директора,
Педагошки колегијум

Сагледавање постојећих ресурса и на основу
могућности и компетенција запослених/Директор,
пом. директора, Педагошки колегијум

Септембар

Подела задужења и решења о
радним обавезама

Анализом оправданости предлога руководиоца већа и
помоћника директора. / Директор, пом. директора

Септембар

Директор, пом. директора, секретар
Школе

На основу предлога помоћника директора. / Директор,
пом. директора

Септембар

Утврђивање распореда часова за све На основу предлога руководиоца Стручних већа у
облике рада
сарадњи са помоћником директора. / Директор, пом.
директора, руководиоци Стручних већа, ПП

Септембар

Утврђивање распореда дежурства
наставника

На основу предлога руководиоца Стручних већа у
сарадњи са помоћником директора. / Директор, пом.
директора, руководиоци Стручних већа, ПП

Септембар

Формирање класа и група у ОМШ

На основу предлога руководиоца Стручних већа у
сарадњи са помоћником директора. / Директор, пом.
директора, руководиоци Стручних већа, ПП

Септембар

Организација културне и концертне
делатности

Анализом предлога из планова Стручних већа и пом.
директора за културну и јавну делатност.

Октобар

Организација и реализација рада
ансамбала

Анализом предлога наставника који раде са
ансaмблима и сарадњи са помоћником директора за
културну и јавну делатност. / Директор, пом.
директора, руководиоци Стручних већа, ПП,
диригенти.

Октобар

Организација културне и концертне
делатности

На основу анализе Извештаја о културној и јавној
делатности и Летописа за претходну годину.
Директор, пом. директора

Новембар

Организација културне и концертне
делатности

На основу позитивних искустава са претходног
такмичења за кларинет. Директор, помоћник
директора, Стручно веће дувачки одсек.

Новембар

Планирање кадровских потреба за
наредну школску годину

Увидом у потребе образовно-васпитног процеса за
наредну школску годину планирање кадрова.

Децембар

Реализација међународног пројекта
„Mеморијал Исидор Бајић“

На основу анализе извештаја о култури и јавној
делатности за претходну годину. / Директор,
помоћник директора
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Децембар

Организација и спровођење
годишњег пописа имовине,
потраживања и обавеза.

Планирање комисија и извршавање у складу са
Законом. / Директор, Шеф рачуноводства, Комисије
за попис.

Јануар

Организација и припрема
такмичења предвиђених планом.

Директор, помоћник директора, Рук. стр. већа, ПП,
сви наставници.

Јануар

Организација припреме и прославе
школске славе Светог Саве.

Анализом предлога наставника који раде са
ансмблима и сарадњи са помоћником директора за
културну и јавну делатност. / Директор, помоћник
директора, Рук. стр. већа, ПП.

Јануар

Припрема за Републичко
такмичење.

Сагледавање броја заинтересованих ученика за
учешће на такмичењу. Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум.

Јануар

Организација Зимских мајсторских
школа

Извршавање припремних радњи за обезбеђивање
професора за мајсторске школе. / Директор, пом.
директора

Фебруар

Организација културне и концертне
делатности.

На основу анализе Извештаја о културној и јавној
делатности и Летописа за претходну годину. /
Директор, помоћник директора Јасна Марковић
Вујановић.

Март

Реализација Републичког
такмичења.

Анализа постигнутих резултата и доношење
консруктивних закључака. Стручна већа – одсеци.

Март

Организација културне и концертне
делатности.

На основу анализе Извештаја о културној и јавној
делатности и Летописа за претходну годину. /
Директор, помоћник директора Јасна Марковић
Вујановић.

Април

Организација и израда распореда
свих испита

На основу календара активности за друго
полугодиште. / Директор, помоћник директора,
Педагошки колегијум.

Април

Организација припремне наставе за
полагање пријемних испита

На основу календара активности за друго
полугодиште. / Директор, Стручно веће.

Април

Организација културне и концертне
делатности

На основу анализе Извештаја о културној и јавној
делатности и Летописа за претходну годину. /
Директор, помоћник директора Јасна Марковић
Вујановић.

Мај

Организација пријемних испита за
ОМШ.

На основу календара активности за друго
полугодиште. / Директор, помоћник директора.

Мај

Организација Дана школе.

На основу планираних активности у јануару.
Директор, помоћник директора, Педагошки
колегијум.

Мај

Организација културне и концертне
делатности.

На основу анализе Извештаја о културној и јавној
делатности и Летописа за претходну годину. /
Директор, помоћник директора Јасна Марковић
Вујановић.

Јун

Организација пријемних испита за
СМШ.

На основу конкурса Министарства просвете РС. /
Директор, помоћник директора.

Јун

Организација културне и концертне
делатности.

На основу анализе Извештаја о културној и јавној
делатности и Летописа за претходну годину. /
Директор, помоћник директора Јасна Марковић
Вујановић.

Јул

Организација Светске конференције На основу анализе извештаја о реализацији за
клавирских педагога – WPC 2019
претходну годину.
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Организација ТРИОРКА 3, пројекта
са Великом Британијом и
Немачком

Директор, пом. директора, Педагошки колегијум
Координатор за пројекат Триорка.
Реализација ових пројеката (као и највећег броја
других редвних пројеката школе, завити од развоја
епидемиолошке ситуације и специфичности које
она изазива.)

Август

Организација Летњих мајсторских
школа.

Припремне радње за обезбеђивање професора за
мајсторске школе. / Директор, помоћник директора
Татјана Вукмановић.

Август

Расписивање конкурса за
упражњена радна места.

Анализом постојећих кадрова и потреба. / Директор,
секретар.

Август

Организациони послови око
припреме за почетак нове шк.
године.

Послови прописани законом. / Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум, Стручна већа.

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Период
реализације

Активности

Начин реализације/ носиоци реализације

Септембар

Педагошко инструктивни послови
у вези са радом Стручних већа

Упућивање, саветовање. / Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум.

Септембар

Педагошко инструктивни послови
у вези са радом стручних Актива

Упућивање, саветовање. / Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум.

Септембар

Педагошко инструктивни послови
у вези са радом тимова

Дискусија, саветодни рад. / Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум.

Септембар

Помоћ у припреми и организацији
васпитно образовног рада
(редовна настава, допунска и
додатна настава, одељенска
заједница, класа)

Упућивање, саветовање, дискусија, предлози. /
Директор, помоћник директора, Рук. стр. већа, ПП.

Октобар

Праћење реализације наставе.

Посета часовима редовне наставе и вођење протокола.
/ Директор, помоћник директора, ПП, Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе .

Октобар

Праћење реализације наставе

Посета часовима редовне наставе и вођење
Протокола. / Директор, пом. директора, ПП, Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе.

Новембар

Праћење организације наставног
рада и квалитета наставног
процеса.

Посета часовима с циљем увида у организацију
наставног рада и квалитет припрема за наставу и
вођење протокола. / Директор, помоћник директора,
ПП, Тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе.

Новембар

Анализа реализованих посета
часовима.

Индивидуални разговори са наставницима после
посећених часова у циљу пружања помоћи у
планирању и програмирању. / Директор, помоћник
директора, ПП, Тим за обезбеђивање квалитета и
развој установе .

Децембар

Рад са ученицима са поремећајем у
понашању и тешкоћама у раду.

Консултације, саветовање, мотивисање и подстицање.
/ Директор, помоћник директора, ПП, Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе.

Фебруар

Педагошко инструктивни рад са
наставницима који припремају

Дискусија, саветодавни рад, консултације. / Директор,
Стручна већа, Стручни активи, Тим за инклузију.
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ученике у ИОП-у.
Март

Педагошко инструктивни рад са
наставницима који припремају
ученике за такмичења.

Дискусија, саветодни рад, консултације и присутсво
преслушавањима. / Директор, Стручна већа,
Стручни активи.

Април

Пријемни испити у ОМШ.

Именовање комисија и инструктивни рад са њима, у
складу са Правилником школе. / Директор, Стручна
већа, Стручни активи.

Мај

Пријемни испити у СМШ.

Именовање комисија и инструктивни рад са њима у
складу са Правилником Министарства просвете РС.
/ Директор, Стручна већа, Стручни активи.

Јун

Педагошко инструктивни послови у
вези са реализацијом испита.

Саветодни рад, консултације, посета испитима. / Сви
наставници.

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
Период
реализације

Активности

Начин реализације/ носиоци реализације

Август–
Израда Извештаја о реализацији
септембар
годишњег плана рада школе за
претходну школску годину.

Анализа и сумирање резултата. / Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум, Секретар.

Август–
Израда Извештаја о реализацији
септембар
годишњег плана рада на подручју
културне и јавне делатности
Школе за претходну школску
годину.

Анализа и сумирање резултата. / Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум, Секретар.

Август–
Израда Летописа Музичке школе
септембар
„Исидор Бајић”.

Анализа и сумирање резултата. / Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум, Секретар.

Септембар

Преглед индивидуалних планова
стручног усавршавања
наставника.

Анализа и сумирање предлога. / Директор, Тим за
стручно усавршавање наставника.

Септембар

Реализације Школског програма.

Праћење, анализа. / Директор, Тим за израду ШП.
Педагошки колегијум, Секретар.

Септембар

Реализације Развојног плана Школе. Праћење, анализа. / Директор, Тим за израду РПШ.
Педагошки колегијум, Секретар.

Септембар

Израда Доситеј-а за ОМШ.

Прикупљање, организовање података у складу са
захтевима. / Директор, помоћник директора.

Септембар

Израда Доситеј-а за СМШ.

Прикупљање, организовање података у складу са
захтевима. / Директор, помоћник директора.

Октобар

Праћење правне регулативе.

Анализа и ажурирање свих Аката школе. / Директор,
Секретар, помоћник директора.

Октобар

Анализа текућих васпитнообразовних проблема и помоћ
наставницима у успешнијем
васпитно-образовном деловању

Праћење. Директор, пом. директора, ПП, Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе

Новембар

Сарадња у имплементацији ИОП-а.

Саветодавни рад. / Директор, помоћник директора,
ПП, Тим за обезбеђивање квалитета и развој
установе, Тим за ИОП.

Новембар

Успех на крају првог
класификационог периода.

Анализа, уочавање слабости, предлог мера. / Сви
наставници.
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Новембар

Успех на крају првог
класификационог периода на
нивоима стручних већа и актива.

Анализа, препознавање и дефинисање начина
унапређивања квалитета рада. / Стручна већа и
активи.

Децембар

Контрола реализације редовног,
допунског и додатног рада.

Праћење. / Директор, помоћник директора, ПП, Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе.

Децембар

Анализа квалитета обављања
административно-финансијских
послова.

Контрола. / Директор.

Децембар

Извештај о Финансијском
пословању школе.

Анализа и дефинисање начина припреме и израде у
складу са законом. / Директор, шеф рачуноводства.

Децембар

Извештај о извршеном попису.

Анализа и дефинисање начина припреме и израде. /
Директор, шеф рачуноводства, Инвентарске
комисије.

Јануар

Праћење реализације Годишњег
плана рада школе.

Анализа остварених задатака. / Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум, Секретар.

Јануар

Преглед извештаја о рада у првом
полугодишту.

Анализа остварених задатака. / Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум, Секретар.

Јануар

Праћење успеха на крају првог
полугодишта.

Анализа остварених резултата. / Сви наставници.

Јануар

Праћење успеха на крају првог
полугодишта на нивоу стручних
већа и актива.

Анализа остварених резултата. / Стручна већа и
активи.

Фебруар

Рад стручних већа, актива и тимова.

Анализа остварених активности. / Директор,
помоћник директора, Педагошки колегијум,
Секретар.

Март

Анализа пријемних испита за СМШ
за претходну годину.

Анализа остварених резултата. / Директор, помоћник
директора, Педагошки колегијум, Стручна већа и
активи.

Март

Анализа успеха на крају трећег
класификационог периода.

Анализа остварених резултата. / Сви наставници.

Март

Анализа успеха на крају трећег
класификационог периода на
нивоима стручних већа и актива.

Анализа остварених резултата. / Стручна већа и
активи.

Април

Контрола реализације редовног,
допунског и додатног рада.

Надзор над реализованим часовима. / Директор,
помоћник директора, ПП, Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе.

Мај

Анализа реализације Дана Школе.

Анализа. Педагошки колегијум.

Јун

Анализа постигнутих резултата
ученика на такмичењима.

Анализа остварених резултата. / Директор, помоћник
директора, ПП, Тим за обезбеђивање квалитета и
развој установе.

Јун

Анализа успеха на крају другог
полугодишта.

Анализа остварених резултата. / Сви наставници.

Јун

Праћење шестомесечног
финансијског пословања Школе.

Анализа остварених резултата. / Директор, шеф
рачуноводства.

Јун

Сагледавање кадровских потреба за
наредну школску годину.

Анализа потреба у кадровима. / Директор, Секретар.

Август

Успех на крају другог полугодишта. Анализа остварених резултата. / Сви наставници.

Август

Праћење реализације Годишњег
плана рада школе.

Сумирање остварених резултата. / Директор,
помоћник директора, Педагошки колегијум,
Секретар.

Август

Праћење реализације Школског

Сумирање остварених резултата. / Директор, Тим за
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програма.
Август

израду ШП. Педагошки колегијум, Секретар.

Праћење реализације Развојног
плана Школе.

Сумирање остварених резултата. / Директор, Тим за
израду РПШ. Педагошки колегијум, Секретар.

РАД У СТРУЧНИМ И ДРУШТВЕНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ

Време
реализације

Активности

Начин реализације/ носиоци реализације

Септембар

Избор Савета родитеља.

Припрема за избор. / Директор, секретар.

Септембар

Избор Ученичког парламента.

Припрема за избор. / Директор, психолог

Септембар

Седнице Наставничког већа.

Припреме и руковођење. / Директор, секретар, ПП

Септембар

Седнице Школског одбора.

Припреме и учешће. / Директор, секретар

Октобар

Седнице стручних органа школе

Праћење, организовање. / Директор, секретар, ПП

Новембар

Седнице стручних органа школе

Праћење, организовање. / Директор, секретар, ПП

Новембар

Седнице Одељенских већа.

Праћење, организовање. / Сви наставници.

Новембар

Седнице стручних актива, стручних
већа и тимова.

Праћење. / Сви наставници.

Новембар

Седнице Наставничког већа.

Припреме и руковођење. / Директор, секретар, ПП.

Децембар

Седнице Одељенских већа.

Анализа успеха на крају првог полугодишта. / Сви
наставници.

Децембар

Седнице стручних актива и
стручних већа и тимова.

Анализа успеха на крају првог полугодишта. / Сви
наставници.

Децембар

Седнице Наставничког већа.

Припреме и руковођење. / Директор, секретар, ПП.

Децембар

Седнице Школског одбора.

Припреме и руковођење. / Директор, секретар.

Децембар

Седнице Савета родитеља.

Припреме и руковођење. / Директор, секретар.

Март

Седнице стручних актива, стручних
већа и тимова.

Праћење, присуство. / Сви наставници.

Април

Седнице Одељенских већа.

Праћење, присуство. / Сви наставници.

Април

Седнице стручних актива и
стручних већа и тимова.

Праћење, присуство. / Сви наставници.

Април

Седнице Наставничког већа.

Припреме и руковођење. / Директор, секретар, ПП.

Април

Седнице Школског одбора.

Припреме и руковођење. / Директор, секретар.

Април

Седнице Савета родитеља.

Припреме и руковођење. / Директор, секретар.

Јун

Седнице Одељенских већа.

Праћење, присуство. / Сви наставници.

Јун

Седнице стручних актива и
стручних већа.

Праћење, присуство. / Сви наставници.

Јун

Седнице Наставничког већа.

Припреме и руковођење. / Директор, секретар, ПП.
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Јун

Седнице Школског одбора.

Припреме и руковођење. / Директор, секретар.

Јун

Седнице Савета родитеља.

Припреме и руковођење. / Директор, секретар.

Август

Седнице Одељенских већа.

Праћење, присуство. / Сви наставници.

Август

Седнице стручних актива и
стручних већа.

Праћење, присуство. / Сви наставници.

Август

Седнице Наставничког већа.

Припреме и руковођење. / Директор, секретар, ПП.

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА,
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
Време
реализације

Активности

Начин реализације/ носиоци реализације

Септембар

Родитељски састанак првог разреда
СМШ.

Обавештавање, упућивање. / Директор, Одељенске
старешине, ПП.

Септембар

Родитељски састанак припремног
разреда.

Обавештавање, упућивање. / Директор, помоћник
директора, Одељенске старешине, ПП.

Септембар

Родитељски састанак музичког
забавишта.

Обавештавање, упућивање. / Директор, помоћник
директора, Одељенске старешине, ПП.

Септембар

Родитељски састанак појединачних
стручних већа

Обавештавање, упућивање. / Директор, помоћник
директора, Руководилац стручног већа, ПП.

Септембар

Индивидуални састанци са
родитељима.

Саветодавни рад. / Директор.

Октобар

Индивидуални састанци са
родитељима.

Саветодавни рад. / Директор.

Новембар

Индивидуални састанци са
родитељима.

Саветодавни рад. / Директор.

Децембар

Индивидуални састанци са
родитељима.

Саветодавни рад. / Директор.

Јануар

Саветодавни рад са родитељима
ученика у ИОП-у.

Саветодавни рад. / Директор, одељенске старешине,
ПП, Тим за инклузију.

Јануар

Индивидуални састанци са
родитељима.

Саветодавни рад. / Директор.

Фебруар

Саветодавни рад са родитељима
ученика који испољавају
проблеме у понашању.

Саветовање, разговор. / Директор, одељенске
старешине, ПП.

Фебруар

Саветодавни рад са родитељима
ученика који постижу изузетне
резултате у раду.

Саветовање, разговор. / Директор, одељенске
старешине, ПП.

Фебруар

Саветодавни рад са родитељима
ученика који учествују на
такмичењима.

Саветовање, разговор. / Директор, одељенске
старешине, ПП.

Фебруар

Индивидуални састанци са
родитељима.

Саветовање, разговор. / Директор.
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Март

Индивидуални састанци са
родитељима.

Саветовање, разговор. / Директор.

Април

Састанак са родитељима ученика
који певају у хору.

Разговор. / Директор, помоћник директора, диригент.

Април

Индивидуални састанци са
родитељима.

Саветовање, разговор. / Директор.

Мај

Индивидуални састанци са
родитељима.

Саветовање, разговор. / Директор.

Јун

Индивидуални састанци са
родитељима.

Саветовање, разговор. / Директор.

ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Време
реализације

Активности

Начин реализације/ носиоци реализације

Септембар

Увид у програм и план рада за све
облике рада у школи.

Информисање, упознавање, предузимање мера. /
Директор, помоћник директора, ПП служба.

Септембар

Увид у планове рада наставника.

Информисање, упознавање, предузимање мера. /
Директор, помоћник директора, ПП служба.

Октобар

Увид у планове и реализацију
допунског и додатног рада.

Информисање, упознавање, предузимање мера. /
Директор, помоћник директора, ПП служба.

Октобар

Посета часовима редовне наставе,
преглед оперативних планова
рада и евидентирања по
наставнику и предмету.

Вођење протокола, анализа, консултације. / Директор,
помоћник директора, ПП, Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе.

Децембар

Увид у реализацију редовног
допунског и додатног рада.

Увид, консултације. / Директор, помоћник директора,
ПП служба.

Децембар

Увид у вођење дневника рада у
ОМШ.

Увид, мере. / Директор, помоћник директора, ПП
служба.

Децембар

Увид у вођење дневника рада у
СМШ.

Увид, мере. / Директор, помоћник директора, ПП
служба.

Децембар

Посета часовима редовне наставе,
преглед оперативних планова
рада и евидентирања по
наставнику и предмету.

Вођење протокола, анализа, консултације. / Директор,
помоћник директора, ПП служба, Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе.

Јануар

Преглед школске документације.

Анализа, мере. / Директор, помоћник директора,
Педагошки колегијум, секретар.

Фебруар

Посета часовима редовне наставе,
преглед оперативних планова
рада и евидентирања по
наставнику и предмету.

Вођење протокола, анализа, консултације. / Директор,
помоћник директора, ППслужба, Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе.

Март

Праћење реализације ваннаставних
активности.

Увид. / Директор, помоћник директора, ПП, Тим за
обезбеђивање квалитета и развој установе.

Април

Праћење реализације редовног
допунског и додатног рада.

Увид, мере. / Директор, помоћник директора, ПП
служба.

Април

Посета часовима редовне наставе,
преглед оперативних планова
рада и евидентирања по

Вођење протокола, анализа, консултације. / Директор,
помоћник директора, ПП, Тим за обезбеђивање
квалитета и развој установе.
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наставнику и предмету.
Јун

Контрола вођења дневника рада у
ОМШ.

Увид, мере. / Директор, помоћник директора, ПП
служба.

Јун

Контрола вођења дневника рада у
СМШ.

Увид, мере. / Директор, помоћник директора, ПП
служба.

Јул

Преглед школске документације.

Анализа, мере. / Директор, помоћник директора,
Педагошки колегијум, Секретар.

Јул

Ажурирање података ГАЛИС
програма.

Анализа коришћења. / Директор, помоћник директора,
Педагошки колегијум, секретар, Татјана Божић.

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Подручје

САДРЖАЈ РАДА
1. Припреме за педагошкоинструктивни рад

Педагошко инструктивни рад

2. Посете наставним и
ваннаставним активностима

Време
реализације
Током
године
Током
године

Проучавање планова васпитно-образовног рада наставника;
Проучавање литературе у вези са тематиком
која ће се пратити на посећеним часовима
Обавезна настава
Слободне активности
Друштвено-користан рад

3. Посете осталим активностима Током
године

Концерти, јавни часови, такмичења

4. Анализа посећених
активности

Током
године

Анализа садржаја и дидактичко-методичких
поступака;
Утврђивање заједничке оцене у постигнутим
резултатима у реализацији образовноваспитног задатка

5. Рад са наставницима

Током
године

Решавање текућих проблема васпитнообразовног рада, развијање сарадничких
односа у колективу

6. Рад са ученицима и
родитељима заједно са
директором и психологом
школе.
1. Израда годишњег плана рада
школе

Организационо управни послови

Начин реализације

Учешће у решавању текућих проблема
заједно са директором, психологом школе
и родитељима.
Август

Помагање при организацији прикупљања
података и обједињавање.

2. Израда извештаја о
Август
реализацији годишњег плана о
раду школе

Помагање при организацији прикупљања
података и обједињавање.

3. Израда организационе шеме
свих активности образовноваспитног рада школе

Организовање и учешће у изради шеме свих
активности:
Слободне активности,
Дежурства наставника,
Остале активности школе.

Септембар,
октобар

4. Предлог поделе предмета на
наставнике као и одељенских
старешинстава

Август,
септембар

Давање предлога директору школе за поделу
предмета на наставнике и разредне
старешине.

5. Брига о организацији рада у
смени

Током
године

Контрола одвијања наставе у обе смене.
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Стручно аналитички рад

Подручје

Време
реализације

САДРЖАЈ РАДА
6. Друге активности у школи

Током
године

Организовање других активности са
директором или самостално.

7. Праћење законских прописа

Током
године

Проучавање и усклађивање са новим
прописима из области образовања.

8. Присуствовање седницама

Током
године

Присуство и вођење (у одсуству директора)
наставничког већа и одељенског Већа и
учешће у раду комисија.

1. Учешће у изради извештаја о
раду школе

Јуни, август

Давање сугестија и предлога проучавањем
прикупљених података.

2. Проучавање припрема
наставника за непосредан
образовно-васпитни рад

Током
године

Давање сугестија и предлога за унапређење
наставе кроз ефикасне припреме.

3. Израда дописа за ЗМШС и
друге институције

Током
године

Учешће у изради потребних докумената и
дописа заједно са директором школе.

4. Рад на личном усавршавању

Током
године

Перманентан рад на самоевалуацији.
Анализа квалитета реализације постављених
задатака.

1. Праћење реализације планова
већа и актива

Квартално

Вођење евиденције о реализацији планова
кроз архивирање записника.

2. Праћење реализације наставе

Током
године

Вођење евиденције о одсутности наставника
и организација замене у обе смене.

1. Сарадња са другим
образовно-васпитним
установама

Током
године

Успостављање и одржавање веза са
сличниом образовно-васпитним
установама.

2. Сарадња са друштвеном
заједницом

Током
године

Стални контакти и учешће у културним
активностима друштвене заједнице.

3. Сарадња са културним
институцијама

Током
године

Организација посета позоришту, музејима и
активно учешће у њиховим додатним
активностима.

Стручно
аналитички
рад

Педагошки
надзор и
контрола

Сарадња са
друштвеном
средином

Начин реализације

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ
Дана: 08. 09. 2021.г.
Дел.бр. 645
Канцеларијско-административни
послови

Пријем, преглед, сигнирање и евидентирање поште;
Отпремање поште;
Упис аката у деловодну књигу;
Развођење и архивирање неважећих аката;
Сређивање архивског материјала, у одговарајућој Комисији.

Правни послови:

Израда нацрта општих аката Школе
Праћење и спровођење поступка доношења општих аката од нацрта до
објављивања коначних текстова;
Израда свих врста уговора;
Праћење примене статута школе и других општих аката и припремање
предлога за измене и допуне и давање тумачења тих аката;
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Заступање школе пред судовима и другим органима и организацијама, у
складу са законом;
Обављање послова око уписа у судски регистар, осигурање и других
правних послова;
Правно-технички послови око избора чланова школског одбора и савета
родитеља и обављање стручних послова за ове органе;
Вођење записника на седницама школског одбора и савета родитеља;
Умножавање и чување записника са седница школског одбора и савета
родитеља;
Пружање стручне помоћи комисијама које је именовао школски одбор и
директор школе;
Процедура око спровођења поступака јавних набавки;
Припремање седница Школског одбора и Савета родитеља школе;
Обављање и других послова по налогу директора школе.

Кадровски послови:

Стручни и административни послови у вези пријема у радни однос наставног
и ваннаставно особље школе;
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 осигурања;
Припремање седница школског одбора и савета родитеља школе;
Израда и достављање статистичких података у вези запослених у школи;
Обављање и других послове у складу са законом.

Дактилографски послови Дактилографска обрада материјала у вези описа радног места.
Секретар школе Нада Чиндрак, дипл. правник.

САВЕТ РОДИТЕЉА
Дана: 08. 09. 2021.г.
Дел.бр._________.

План рада савета родитеља за школску 2021/22. год.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Учешће у предлагању изборних садржаја и поступку избора уџбеника, за школску
2021/22. год.;
Разматрање Извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана
и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту и
спровођењу мера за обезбеђење и унапређење квалитета образовно - васпитног рада;
Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2021/22. год.;
Разматрање услова за рад школе, учење и безбедност и заштиту деце и ученика;
Разматрање намене коришћења средстава од донација;
Давање сагласности на програм и организовање екскурзија и разматрање извештаја о
њиховом остваривању, уколико буду организовани;
Предлагање представника и његовог заменика за локални Савет родитеља.
Разматрање и других питања из живота и рада школе, по потреби и у складу са законом.
Председник савета родитеља
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ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ

Садржај рада
1.

Начин реализације

Сарадници

Време

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ РАДА У УСТАНОВИ

1. Учествовање у изради делова
ГПРШ и извештаја о раду за
прошлу школску годину
2. Израда годишњег плана рада
школског педагога и психолога/
стручног сарадника
3. Учествовање у планирању рада
Тимова, као и координирање, и у
ваннаставним активностима, раду
Клубова

прикупљање података,
анализа, дискусија
израда

инструкције,
едукације,организација
задатака
израда

4. Учествовање у
планирању/реализовању сарадње
са другим институцијама
5. Иновирање и учешће у
иновативним видовима планирања
наставе и других облика ОВР-а
6. Пружање помоћи наставницима
при изради плана додатне,
допунске наставе, као и плана
рада одељенског старешине

инструкције, сугестије,
асистенције
инструкције, сугестије,
асистенције
израда, информисање,
разговор

7. Учешће у планирању и
програмирању васпитног рада са
ученицима (израда плана рада,
каријерно саветовање, подстицање
развоја ученика)

8. Учешће у планирању рада
стручних органа (педагошки
колегијум, тим за насиље, тим за
ИОП, тим за самовредновање рада
школе, тим за развојно
планирање)

дискусија,анализа,
разматрање извештаја
за претходну школску
годину

директор,
наставници,
секретар
директор,
наставници,
секретар

Јун, јул,
август,
септембар
август
и допуна током
године

чланови Тимова,
ОВ, НВ, Савет
родитеља, школски
полицајац
Директо, шефови
одсека и помоћници
директора,
наставници,
родитељи
директор,
наставници

током године

директор,
наставници,
одељенске
старешине
директор,
наставници,
одељенске
старешине, друге
стручне службе у
школи и ван
школске
институције/БОШ,
ГИЗ, ученици,
родитељи, локална
самоуправа
чланови тимова и
актива, директор
школе, родитељи,
ученици

током године

током године

по потреби

током године

Септембар

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
Анализа, посете
директор,
током године
1. Систематско праћење и
часовима,
наставници,
вредновање наставног процеса,
самовредновање
одељенске
развоја и напредовања ученика
кључних области
старешине,
родитељи
инструкције,
анализа,
директор
током године
2. Праћење реализације образовно
сугестије
– васпитног рада
3. Рад на примени инструмената за информисање,
одељенске
Октобар
вредновање различитих области
разговор
страешине
рада установе
2.
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4. Праћење успеха и владање
ученика на класификационим
периодима;предлагање мера за
њихово побољшање
5. Инструктивно – педагошки рад
кроз посете часовима
6. Учествовање у изради извештаја
о реализацији годишњег плана
рада школе
7. Праћење успеха ученика у
ваннаставним активностима и
такмичењима
8. Праћење поступака и ефеката
оцењивања

3.
▪
▪
▪

статистичко
прикупљање
података,
квалитативна анализа
праћење,
анализа,
сугестије, предлози,
евалуација
израда

наставници,
одељенске
старешине,директор

током године

наставници,
директор

током године

наставници,
директор

Август,
Септембар

праћење,
сугестије

наставници,
директор

током године

наставници,
директор

током године

анализа,

праћење, анализа

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;
Садржај рада

Начин реализације

1. Пружање подршке наставницима
у планирању и реализацији
непосредног образовно-васпитног
рада са ученицима, а нарочито у
области прилагођавања рада
потребама ученика
2. Пружање помоћи наставницима
на унапређивању квалитета
наставе, мотивисање на стално
стручно усавршавање
3. Анализа реализације праћених
часова и давање предлога за
њихово унапређивање

праћење, анализа,
саветовање, предлози,
евалуација

наставници,
директор

током године

саветовање,
информисање

Наставници,
директор

током године

праћење, анализа,
сугестије, предлози,
евалуација
увид у дневник
осталих облика
васпитно-образовних
облика рада

Директор,
наставници

октобар, јун,
април

наставници

током године

саветовање,
информисање,
предлози

наставници,
директор,
тимови/за подршку
ученицима, за
индивидуални
образовни план
рада
директор,
наставници

током године

4. Сарадња са наставницима у
изради планова слободних
активности, допунске, додатне и
припремне наставе

5. Саветовање наставника у
индивидуализацији наставе на
основу психолошке процене
индивидуалних карактеристика
ученика (способности, мотивације,
особина личности)
6. Сарадња са одељенским
старешинама у изради планова рада
одељенског старешине

сугестије

Сарадници

Време

током године
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7. Сарадња са наставницима у
изради педагошког профила
ученика

предлози, сугестије

директор,
наставници, тимови

током године

8. Саветодавни рад (помоћ у
решавању конфликата у одељењу,
унапређивање сарадње са
родитељима)/медијација/радионице
толеранције, спречавање
дискриминације, асертивна
комуникација
9. Сарадња на пословима који се
тичу обезбеђивања ефикасности,
економичности и флексибилности
образовно-васпитног рада установе

саветовање, предлози,
сугестије, радионице,
едукације

наставници

током године,
по потреби

извештавање, анализа,
закључци, планирање
мера за унапређивање
успеха и владање
ученика
праћење, анализа,
сугестије, евалуација

одељенске
старешине,
наставници

класификациони
периоди

директор

током године

израда акционог
плана,
дискусија,праћење
ефеката,анализа
резултата, писање
извештаја
разговор, дискусија,
предлози

тим за
самовредновање

током године

директор

током године

информисање,
саветовање, праћење,
анализа

директор

током године

10. Сарадња на припреми
докумената установе, прегледа,
извештаја и анализа
11.Сарадња са директором у оквиру
рада стручних тимова

12. Сарадња у организовању
трибина, предавања, радионица за
ученике, запослене, родитеље
13. Редовна размена, планирање и
усаглашавање заједничких послова

4/5. 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 ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ РАДА/САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА
ШКОЛЕ
прикупљање података,
квантитативна и
квалитативна анализа,
дискусија

наставници,
директор

током године

2. Учествовање у раду тимова
установе који се образују ради
остваривања одређеног задатка,
програма или пројекта

учешће у реализацији
програма активности
тимова

чланови тима,
директор

током године

3.Учешће у раду стручних органа
школе-педагошког колегијума и
стручних већа

учешће ,
информисање

чланови стручних
органа

током године

4.Предлагање мера за унапређивање
рада стручних органа установе

праћење, анализа,
сугестије

чланови тима,
директор

током године

1.Учествовање у раду наставничког
већа (приказ резултат анализа и
истраживања)
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Организација,
праћење акционог
плана рада тимова за
које су задужени,
едукације наставника

чланови тима,
директор

током године

5. Координатори у два тима и
чланови у другим тимовима према
одлуци директора школе

6. Сарадници у раду тимова,
радионица, вршњачких едукација

Активни члан или
сарадник

чланови тима,
директор

током године

6. ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДЕЦОМ И УЧЕНИЦИМА, РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО
ДРУГИМ ЗАКОНСКИМ ЗАСТУПНИЦИМА И ДРУГИМ ЗАПОСЛЕНИМ У УСТАНОВИ
1. Саветодавни рад са ученицима –
помоћ у решавању личних,
школских и породичних проблема

информисање,
саветовање

родитељи,
наставници,
одељенске
старешине

током године

2. Праћење успеха и напредовање
ученика у настави и ваннаставним
активностима

квалитативна и
квантитативна анализа,
саветовање,
инструктивни рад

наставници

током године

3. Праћење безбедности ученика

разговор са ученицима,
родитељима

тим за борбу против
насиља

током године,
по потреби

4. Подстицање рада Ученичког
парламента, сарадња са члановима
парламента

едукација,
информисање

Ученички
парламент

током године

5. Оспособљавање ученика
завршних разреда за планирање
даљег професионалног развоја

информисање,
саветовање,
анкетирање

ученици

током године

6. Испитивање професионалних
опредељења ученика

прикупљање
информација

ученици

друго
полугодиште

7. Учествовање у појачаном
васпитном раду са ученицима који
крше дисциплинска правила

саветовање

директор,
одељенске
старешине,
родитељи

по потреби

8. Пружање подршке ученицима
који се школују по
индивидуализираној настави и
индивидуалном образовном плану

саветовање,
информисање

одељенске
старешине, ученици

током године,
по потреби

9. Радионице, едукације с циљем
оснаживања ученичких
компетенција, вештима,
самопоуздање, јавно наступање и

радионице,
информације,
презентације, сарадња
са медијима

ОС, Тимови,
координатори
ваннаставних
активности, локална
самоуправа, дом

током године
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представљање

здравља и слично

10. Ућешче и сарадња у прављењу
плана транзиције ученика

радионице,
информације, сарадња
са родитељима,
вршњачка подршка

Тим за подршку
ученицима, ОВ, НВ,
директор

током године

11. Сарадња са Тимом – развијање
међупредметних компетенција

инструктивно –
педагошки рад

Тим, НВ, директор

током године

12. Прикупљање података од
родитеља, односно старатеља који су
од значаја за упознавање ученика и
праћење њиховог развоја

информисање,
разговор

родитељи,
наставници

почетком и
током године

13. Саветодавни рад са родитељима
ученика који имају потешкоћа у
развоју, учењу или понашању

информисање,
саветовање

родитељи,
одељенске
старешине

током године

14. Саветодавни рад са
неопредељеним ученицима и
њиховим родитељима поводом
избора занимања

информисање,
саветовање

родитељи

током године

15. Сарадња у оквиру превентивних
активности на тему насиље

информисање,
упознавање са
правилником о
безбедности ученика

родитељи,
наставници

током године

16. Сарадња са Саветом родитеља

саветовање,
информисање

родитељи

током године

7. ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, СТРУЧНИМ
УДРУЖЕЊИМА И ДРУГИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
1. Сарадња са образовним,
здравственим, социјалним и другим
институцијама значајним за
остваривање циљева образовноваспитног рада и добробити ученика

сарадња

сарадници других
установа

током године

2. Посете трибинама, едукацијама,
праћење стручне литературе,
похађање семинара

едукација

едукатори

током године

3. Сарадња са колегама у стручним
друштвима, органима,
организацијама

сарадња

сарадници других
установа

током године
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8. КООРДИНАЦИЈА САРАДЊЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ПРИМЕНЕ ОДЛУКА САВЕТА
РОДИТЕЉА УСТАНОВЕ И ЛОКАЛНИХ САВЕТА РОДИТЕЉА
1. Сарадња са Саветом
родитеља/представљање
докоментације ораду школе

Презентација
документације, ПП
презентација,
дискусија,
информисање

Директор школе,
ПП служба

Током године

2. Едукације намењене
представницима родитеља

Едукација, дискусија,
валуација

ПП служба,
стручњаци у
одређеним
доменима

Током године
према плану
сарадње

3. Спровођење одлука Савета
родитељ установе и локалне
самоуправе

Сарадња,
конструктивна
решења, акциони план

наставници, остали
родитељи, ПП
служба, одељењске
старешине

током године

4. Припремање родитеља за
заједничко спровођење одлука

Радионице,
информације, план
рада

Директор школе,
ПП служба,
наставници, ОС

током године

9. СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕШКИХ ОДЛУКА МИНИСТАРСТВАУ УСТАНОВИ, У СКЛАДУ СА
СВОЈИМ ОПИСОМ ПОСЛА
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМЕ ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
1. Вођење евиденције о сопственом
раду на дневном, месечном и
годишњем нивоу

писање

ПП слижба

током године

2. Припрема за све послове
предвиђене годишњим програмом и
оперативним плановима рада
педагога

писање

ПП служба

током године

3. Израда, припрема и чување
посебних протокола за праћење
наставе и васпитних активности на
нивоу школе

писање

ПП слижба

током године

4. Прикупљање података о
ученицима и чување материјала који
садрже личне податке о ученицима

писање

ПП слижба

током године

*** СТРУЧНИ САРАДНИК ОСТВАРУЈЕ ЗАДАТКЕ НА ОСНОВУ СТАНДАРДА
КОМПЕТЕНЦИЈА ЗА СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ
Послови школског педагога:
▪

рад с наставницима у припремању и планирању непосредног образовно-васпитног рада

111

Годишњи план рада 2021/22.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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(планирање и
припремање часа, избор облика, метода, средстава и организација рада и сл.);
анализа часова којима је присуствовао педагог и других облика образовно-васпитног рада и
сагледавање њихове дидактичко-методичке заснованости (оствареност циљева и задатака,
временска
артикулација; ефикасност примењених метода, облика и средстава, активност ученика и
наставника и
друго);
испитивање узрока проблема који се јављају у образовно-васпитном процесу;
педагошко-инструктивни рад с наставницима (упознавање са педагошко-дидактичким и
методичким
иновацијама и могућностима унапређења васпитног рада с ученицима, решавање проблема који
настају
у односима наставник - ученик итд.);
дидактичко-методичко осмишљавање рада с даровитим ученицима и онима који имају
потешкоћа у
образовно-васпитном раду;
упућивање наставника на коришћење педагошке литературе ради осавремењивања наставног
процеса;
учествовање и пружање помоћи наставницима у реализацији образовно-васпитних циљева и
задатака
појединих наставних тема и јединица;
рад с наставницима у остваривању задатака професионалне оријентације.

Послови школског психолога:
▪

учествовање у операционализацији образовно-васпитних циљева на нивоу знања, схватања,
примене и
▪ стваралачке прераде градива;
▪ пружање помоћи у подстицању оптималног развоја ученика на основу утврђених индивидуалних
▪ карактеристика;
▪ упознавање с психолошким принципима успешног учења и мотивације за рад;
▪ испитивање ефикасности појединих облика и метода образовно-васпитног рада у односу на
▪ индивидуалне карактеристике ученика (способности, мотивацију, особине личности и
образовних
▪ постигнућа);
▪ утврђивање психолошких узрока заостајања ученика у образовним постигнућима и појединим
▪ видовима развоја и предлагање програма за подстицање њиховог напредовања;
▪ пружање помоћи и идентификовању обдарених ученика, утврђивање врсте обдарености и
предлагање
▪ програма за подстицање и усмеравање њиховог развоја;
▪ указивање наставницима и одељенским старешинама на узроке поремећаја интерперсоналних
односа у
▪ одељењским заједницама и предлагање мера за њихово превазилажење;
▪ пружање помоћи наставницима и одељењским старешинама у усмеравању професионалног
развоја
▪ ученика;
▪ анализирање часова на којима је присуствовао психолог и појединих облика образовноваспитног рада,
ради сагледавања прилагођености садржаја програма развојном узрасту ученика, атмосфери у одељењу,
мотивацији за рад и друго.
План сачинили стручни сарадници:
Мирјана Ђукић, психолог и
Оливера Амиџић, педагог
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ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ/НОТОТЕКЕ
Преласком у нову школску зграду, библиотека је добила простор наменски грађен и опремљен за ту
делатност.
У њеним оквирима сада је могуће значајно проширити активности, успоставити богату сарадњу са другим
институцијама, отворити се максимално према учницима и колегама.
САДРЖАЈ РАДА

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Непосредни рад са ученицима
Раздуживање књига и нота које нису
враћене у јуну и сређивање картотеке.

Библиотекар/нототекар

Септембар

Упознавање првака са
библиотеком/нототеком.

Библиотекар/нототекар

Септембар

Систематско обучавање ученика за
самостално коришћење извора знања.

Библиотекар/нототекар

Током школске
године

Помоћ ученицима при избору
литературе и друге грађе

Библиотекар/нототекар, у
сарадњи са наставницима

Током школске
године

Навикавање ученика на правилно
руковање књижевном грађом, на њено
чување и заштиту

Библиотекар/нототекар и у
сарадњи са наставницима
српског језика и књижевности

Током школске
године

Формирање новинарске секције (у
складу са могућностима)

Библиотекар/нототекар

Октобар/новембар

Рад са ученицима у секцији.

Библиотекар/нототекар

Током школске
године

Усмеравање ученика у правцу
интересовања за књигу.

Библиотекар/нототекар

Током школске
године

Привикавање ученика на одређено
понашање у библиотеци, на чување и
заштиту књига.

Библиотекар/нототекар

Током школске
године

Сарадња са наставницима и стручним сарадницима
Утврђивање годишњег плана обраде
лектире.

У сарадњи са наставницима
српског језика и књижевности,
присуство састанцима

Септембар

Евиденција о ученицима који нису
раздужили књиге.

Са разредним старешинама,

Мај-јун

Обезбеђивање књижне грађе из
стручних предмета.

У сарадњи са стручним активима

Прво
полугодиште

Одабирање и припремање литературе
за ваннаставне облике рада и
такмичења

У сарадњи са руководиоцима
секција

Током школске
године

Библиотечко-информатичка делатност
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Сређивање књижног и нотног фонда
библиотеке

Библиотекар/нототекар

Током школске
године

Информисање корисника шк.
библиотеке о новоиздатим књигама и
стручним часописима

Библиотекар/нототекар

Током школске
године

У сарадњи са Стручним
већима, руководиоцима секција
поводом Савиндана и других
манифестација

Током школске
године

Вођење библиотечког пословања
(инвентарисање, сигнирање,
каталогизација, класификација)

Библиотекар/нототекар

Током школске
године

Стручна обрада новонабављених
књига по УДК броју, увођење у књигу
инвентара, каталогизација.

Библиотекар/нототекар

Током школске
године

Припремање тематских изложби
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Културна и јавна делатност
Припремање и организовање
културних активности школе.

У сарадњи са Стручним већима

Током школске
године

Сарадња са Градском библиотеком и
другим школским библиотекама

Библиотекар/нототекар

Током школске
године

Учешће у раду стручних органа
школе.

Остале активности
Присуство седницама,
састанцима

Сарадња са стручним институцијама,
издавачким кућама, културним
установама).
Стручно усавршавање

Током школске год.

Библиотекар/нототекар

Током школске
године

Учешће на семинарима, праћење
издавачке делатности.

Током школске
године

Библиотекар/нототекар, мр Татјана Чапко

X ГЛОБАЛНИ И ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА

Напомена: Глобални и оперативни планови рада наставника су саставни део Годишњег
плана рада школе и налазе се у прилогу.
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XI ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

ОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕНИКА
Одељенску заједницу ученика образују ученици једног одељења 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.

Област

Садржај активности

Облик реализације

Носиоци
реализације

Период
реализације

Формирање ОЗ и
избор члана за
УП

Избор одбора одељенске
заједнице и
представника у УП

Разговор,
дискусија,
избор

Одељењски
старешина

Септембар

Адаптација

Идентификација
изолованих ученика
Теме везане за технике
учења

Посматрање
Разговор
Упућивање
Праћење успеха
ученика

ОЗ, ОС,
наставници,
ПП служба

Током године

Развој свести о
себи и другима

Уважавање својих и туђих Посматрање
потреба, прихватање
Разговор
неуспеха, учешће у
Упућивање
акцијама солидарности
обележавање значајних
датума

ОС, ОЗ, УП

Током године

Развој
комуникацијск
их вештина

Невербална комуникација Предавање,
Активно слушање
радионице
Прихватање различитости
Конструктивно решавање
сукоба

ОЗ, предавачи,
ППслужба

Током године

Професионална
оријентација

Теме из области
професионалне
орјентације, тестирање

Култура
понашања и
развој система
вредности

Васпитање за хуман однос Упознавање са
међу половима,
Кућним редом
толеранцији поштовању
школе, предавања
једних према другима

ОС, ОЗ, ПП
служба

Током године

Здравствена
превенција и
заштита
животне
средина

Пратити програм
Предавања,
здравственог васпитања
радионице
ученика теме из области
ментално хигијенског
рада, заштите и
унапређења животне
средине

ОЗ, психолог,
предавачи

Током године

Сарадња са
другим
школама,
јавним
установама

Састанци, саветовања

Представници
УП

Током године

Предавање, тестирање Координатор
тима за
каријерно
вођење, ОЗ,
психолог

Присуство

Током године
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
Одељењски старешина ће током године реализовати садржаје из
следећих подручја деловања:
-

упознавање здравственог стања ученика, материјалних и породичних прилика, социјалних и других
услова
упознавње моралних, радних и осталих својстава ученика, његовог места у колективу, ставова,
мишљења и др.
организовање и праћење ученика, њиховог учења и помоћи у учењу
брига о правилима васпитања ученика, укључивање у ваннаставне активности, организовање
слободног времена ученика
пружање помоћи и усмеравње рада ОЗ-е (планирање, присуствовање састанцима, организовање акција
итд.)
Одељењске старешине се упућују да у свом раду користе "Књигу рада одељењског старешине у
основновној и средњој школи".
СЕПТЕМБАР
• Информисање у вези са почетком школске године
• Упознавање ученика са правилима кућног реда, правима и обавезама, као и васпитно-дисциплинским
мерама
• Припрема седнице одељењског већа
• Родитељски састанак
• Формирање одељењске заједнице ученика, избор председника и секретара
• Избор два представника одељењске заједнице за Ђачки парламент
• Развијање потитивног односа према раду, дисциплини, осећању дужности,одговорности, дружењу
• Опредељивање ученика за ваннаставне активности
• Упознавање ученика са организацијом завршног и матурског испита
• Договарање о нормама понашања у школи и ван ње
• Шта је пријатељство, искреност и поверење, заједнички идеали, пружање подршке, не гради се
пријатељство
ОКТОБАР
• Координација са члановима одељењског већа и свођење утисака о ситуацији у одељењу (проблем
похађања наставе и активног учешћа у редовној, допунској и додатној настави)
• Решавање проблема прилагођавања ученика
• Праћење реализације програма професионалне оријентације и заштите и унапређења здравља ученика
• Помоћ ученицима у уређењу учионичког простора
• Радна дисциплина и понашање ученика
• Разговор: колико познајемо град у коме живимо?
• Планирање успеха ученика, појединачно- табеларно
• Срадња са стручним сарадником школе
• Укључивање ученика у програм прославе Школске славе
• Упознавање ученика са техникама успешног учења
• Шта треба да знамо о сиди
• Организовање екскурзије (уколико се испуне потребни услови)
• Сарадња са Центром за таленте и рад са надареним ученицима
• Организовање акције добровољног давања крви
НОВЕМБАР
• Припрема података за I класификациони период
• Родитељски састанак (упознавање родитеља са резултатима успеха и изостанцима у I класификационом
периоду)
• Разговор о професији за коју смо се определили или о којој размишљамо
• Шта треба да знамо о обележавању националних и верских празника
• Како у свакодневном раду користимо уџбенике и додатну стручну литературу
• Рад на педагошкој документацији
• Организација систематског прегледа за ученике I и III разреда
• Упознавање ученика са предлозима мера за побољшање успеха које је утврдило Наставничко веће
• Развијање личне одговорности код ученика (повратна информација од ученика о раду наставника)
• Припреме за прославу Школске славе
• Организовање друштвено-корисног рада / уређење кабинета/
• Лепо и прикладно одевање
ДЕЦЕМБАР
• Проблеми у понашању, разговор о штетности дувана, алкохола и наркотика
• Утврђивање разлога неуспеха из појединих предмета
• Разговор са ученицима о начину и степену реализације мера Наставничког већа за I класификациони
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период
• Анализа напредовања ученика који показују слаб успех
• Разговор са ученицима о организованом коришћењу слободног времена
• Рад на педагошкој документацији
• Припреме за прославу Школске славе
• Припрема седнице одељењског већа
• Проблеми старих и усамљених људи и наш однос према њима
• Како оцењујемо данашњу породицу-разговор
• Како обележавамо значајне личне и породичне датуме
• Нова година, мисли, жеље, мале пажње за најдраже, честитке коме и како
ЈАНУАР
• Подела ђачких књижица на крају I полугодишта
• Однос ученик наставник у нашој школи
• Прослава Школске славе
• Изглед и понашање ученика школе на јавном месту
• Реализација друштвено-корисног рада /уређење школских просторија/
• Сарадња са стручним сарадником
• Рад на педагошкој документацији
ФЕБРУАР
• Родитељски састанак
• Разговарамо о другарству, пријатељству, љубави
• Како да развијемо смосао и потребу за доживљајем лепог у природи, човеку, уметности
• Договор о организовању екскурзије
• Разговор о изостајању са наставе – узроци и предлог мера
• Разговор са ученицима о систему вредности младих и моралним нормама
• Организовање акције добровољног давања крви
• Упознавање ученика са организацијом и начином полагања матурског и завршног испита
• Сазнали смо о најновијим научним и техничким достигнућима код нас и у свету
• Однос младих према раду, учењу и осталим обавезама
• Наличје полних болести
• Трговина људима
• Технике понављања и систематизације пређеног градива
МАРТ
• Шта је то сукоб генерација?
• Ко су нам идеали и узори?
• Поводом 8. марта сећамо се имена жена у рату и миру
• Млади и спорт- велики спортски успеси данас, код нас и у свету, наши школски успеси
• Шта нам се највише допада у нашој школи а шта бисмо радо променили
• Вакцинација ученика III разреда
• Припрема седнице Одељењског већа
• Укључивање ученика упућених на разредни испит из француског језика на припремну наставу
• Организовање екскурзије
• Улога заједнице ученика у сузбијању пушења, алкохолизма, наркоманије и осталих негативних. појава
код младих
• Сарадња са стручним сарадником
• Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове средине
• Посетили смо позориште, изложбу, представу, свестрано анализирање виђеног
• Етничка толеранција и солидарност
АПРИЛ
• Припрема седнице Одељењског већа
• Родитељски састанак
• Млади и алкохол, никотин, дрога
• Учимо ли за оцену или знање
• Шунд или кич, шта је то?
• Најзначајнији културни догађај месеца
• Однос према школској имовини и личним обавезама
• Мој радни дан, правилно смењивање рада и одмора
• Религија- некад и сад
• Куда после средње школе
• Верске секте
• Друштвено-корисни рад – уређење зелених површина
• Организовање екскурзије
МАЈ
• Разговор са ученицима о питањима професионалне оријентације
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• Анализа изостајања ученика и евидентирање ученика за разредни испит
• Реализација екскурзије
• Анализа остварених излета , екскурзија
• Прочитали смо књигу...
• Анкета:Поручујем мојим наставницима
• Анонимна анкета: Када бих ја био одељењски старешина
• Потребе и мотиви човека (забране, конфликт)
• Куда после средње школе
• Шта можемо учинити на заштити и унапређивању човекове средине
• Организовање разредних испита
• Припрема седнице Одељенског већа
• Сарадња са библиотекаром ради утврђивања ученика који дугују књиге
ЈУН
• Рад на педагошкој документацији
• Анализа часова одељењског старешине, предлози и сугестије
• Разговор са ученицима о њиховим плановима, жељама и могућностима у наредном периоду
• Анализа успеха и понашања ученика на крају наставне године
• Организација разредних, поправних, завршних и матурских испита
• Седница Одељењског већа после поправних испита за завршне разреде
• Подела сведочанстава и ђачких књижица
• Упис ученика у наредни разред
АВГУСТ
• Сређивање педагошке документације
• Организовање поправних испита и седнице Одељењског већа
• Подела сведочанстава и ђачких књижица
• Упис ученика у наредни разред
Сарадња са наставницима
▪
▪
▪
▪
▪

усклађивање васпитно-образовног рада у настави
уједначавање захтева према ученицима
договор око равноправног и равномерног оптерећења ученика
праћење кретања успеха ученика, посета часовима, функције одељенског старешине, консултације са
наставницима одељења
припрема и вођење седнице Одељењског већа
Рад са родитељима

▪
▪
▪
▪

припрема и одржавање родитељских састанака у октобру, децембру, фебруару, априлу и ванредно по
потреби
планирање и реализовање програма педагошко-псохолошког образовања родитеља
разговор и рад са групама родитеља чија деца имају сличне проблеме
индивидуални контакти са родитељима
Сарадња са стручним органима, институцијама, директором школе и педагогом

▪
▪
▪

сарадња са Наставничким већем и директором школе
сарадња са школским педгогом
сарадња са школским диспанзером
Административни послови

▪
▪
▪
▪

сређивање ученичке документације, обрада и достављање статистичких података
вођење дневника васпитно-образовног рада одељења
вођење Матичне књиге
писање ђачких књижица, сведочанстава и диплома
Одељењски старешина

Oдeљeњски стaрeшинa je зaдужeн дa у шкoли прoвoди рeaлизaциjу плaнa и прoгрaмa oбрaзoвнo вaспитнoг рaдa, циљeвe и зaдaткe вaспитaњa. Oн je пeдaгoшки, oргaнизaциoни и aдминистрaтивни
рукoвoдилaц oдeљeњa.
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a) Пeдaгoшкa функциja
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Систeмaтски прaти рaзвoj свaкoг учeникa, њихoв успeх oднoснo нeуспeх и пoмaжe им у рeшaвaњу
личних прoблeмa.
Oбaвљa сaвeтoдaвни вaспитни рaд сa учeницимa (индивидуaлнo или групнo.
Пoдстичe и усмeрaвa прoцeс фoрмирaњa учeничкoг кoлeктивa, рaди нa бoгaћeњу интeрпeрсoнaлних
oднoсa у oдeљeњу, пoмaжe у рaду oдeљeњскe зajeдницe.
Пoмaжe учeницимa у oргaнизoвaњу њихoвих aктивнoсти у oквиру мeђусoбнe пoмoћи у учeњу, у
рeгулисaњу њихoвих мeђусoбних oднoсa (пoнaшaњa), у oргaизaциjи зaбaвнoг и културнoг живoтa.
Прeдузимa мeрe зa oтклaњaњe узрoкa нeуспeхa пojeдиних учeникa и рeшaвa вaспитнo-дисциплинскe
прoблeмe (изричe вaспитнo-дисциплинскe мeрe, пoхвaлe и нaгрaдe).
Бринe o урeднoсти пoхaђaњa нaстaвe (oпрaвдaвa изoстaнкe).
Држи чaсoвe oдeљeњскoг стaрeшине, усмeрaвa рaд и пoмaжe рaду oдeљeњскoj зajeдници.
Бринe o aктивнoстимa учeникa у кojимa сe пoдстичe фoрмирaњe хигиjeнских, културних и рaдних
нaвикa (рeдaрствo и другe aктивнoсти у шкoли)
Плaнирa и учeствуje у извoђeњу учeничких eкскурзиja, пoсeтa, излeтa
Пoдстичe учeникe дa сe укључe у oпштe-душтвeнe aкциje, aкциje сoлидaрнoсти, хумaнитaрнe пoмoћи,
eкoлoшкe, рaднe и др.

б) Oргaнизaциoнa и кooрдинирajућa функциja
●
●
●

Кooрдинaрa и усклaђуje рaд свих нaстaвникa прeмa учeницимa личним кoнтaктимa и нa сeдницaмa
Одeљeњскoг и Нaстaвничкoг вeћa.
Рукoвoди рaдoм oдeљeњскoг вeћa (припрeмa сeдницe, спрoвoди oдлукe и сл).
Кooрдинирa, oргaнизуje и усмeрaвa рaд у свим oблицимa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa.

в) Сaрaдњa сa рoдитeљимa
●
●
●
●

Успoстaвљa кoнтaктe измeђу шкoлe и рoдитeљa.
Aнaлизирa и прaти сoциjaлнo - пoрoдичнe приликe учeникa и o тoмe, прeмa пoтрeби, oбaвeштaвa
нaстaвникe, стручну службу и упрaву шкoлe.
Припрeмa, oргaнизуje и вoди рoдитeљскe сaстaнкe.
Писмeнo oбaвeштaвa рoдитeљe o прoблeмимa пojeдиних учeникa.

г) Aдминистрaтивнa функциja
●
●

Вoди пeдaгoшку eвидeнциjу и дoкумeнтaциjу o учeницимa и oдeљeњу
Прaти нaчин вoђeњa oстaлих пoдaтaкa o учeницимa (днeвник рaдa, мaтичнa књигa, дoкумeнтaциja o
испитимa, пoсeтaма рoдитeљa исл.)

*** У раду са ученицима посебну пажњу обратити на прве часове ОЗ, укључити теме које су у
директнокј вези са заштитом од пандемије изазване вирусом COVID -19.

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
I РАЗРЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Упознавање ученика са календаром рада/превентива од COVID -19
Формирање одељењске заједница
Дужности и обавеза и права одељењске заједнице
Упознавање ученика са правилником о понашању у школи
Кодекс облачења
Формиранје одељенске заједнице
Култура дијалога: професор - ученик, ученик - ученик, родитељ - ученик
Бонтон – уопштено
Понашање младих у изласку
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Какве односе треба да градимо са другим људима
Важност формирања одељења као група
Сарадња и заједништво
Утицај вршњака
Ја и други
Изграђивање радних навика
Подсетник о учењу
Права и обавезе
Слободно време
Моја породица – породично стабло
Моје учешће у породици
Формиранје личног идентитета
Систем вредности адолесцената
Карактеристике ране адолесценције
Заштита од насиља
Ментална хигијена
Емоције
Прва љубав-љубав, заљубљеност, растанак, нове љубави
Пушење - за и против
Здравствени ризици упетребе алкохола
Здравствени ризици употреба дроге
Превенција у заштити репродуктивног здравља
Конфликти и њихово решавање
Насиље и права
Лична хигијена
Исхрана адолесцената
Шта је пријатељство
Шта смо постигли као заједница – евалуација заједничког рада
Оцене и успех - евиденција

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
II РАЗРЕД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Упознавање ученика са календаром рада/ превентива од COVID -19
Формирање одељенске заједнице
Слободно време ученика
Шта и када читамо
Проведено време за рачунаром или телефоном најчешће корисзим за ....
Писање теза и скраћеница при учењу
Како успешно да учимо
Ненасилна комуникација
Тимски рад и начин комуникације у тиму
Самопоуздање и саморазвој
Активно слушање
Волонтеризам
Ставови вршњака и одраслих - дебатовање
Толеранција
Предрасуде
Планирање конкретних акција
План, пројекат, акција – активно учешће
Вредности у друштву
Како видим стварност
Проблем – кораци у решавању проблема
Достигнућа науке, технике, културе и уметности
Унапређивање и заштита животне средине
Здрав живот
Унапређивање вештина комуникације
Пријатељство
Здраствени ризици употребе алкохола, цигарета и дроге
Наши наставници - особине које највише ценимо
Каријерно вођење и саветовање – активно учешће у одабиру информација
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Страхови, бес, немоћ
Емпатија
Заштита репродуктивног здравља
Активно учешће у локалној самоуправи
Помоћ особама којим је наша помоћ потребна
Волонтеризам и конкретна хуманитарна акција
Шта смо постигли као заједница– евалуација заједничког рада
Оцене и успех евиденција

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
III РАЗРЕД

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Упознавање ученика са календаром рада/ превентива од COVID -19
Формирање одељенске заједнице
Мој радни дан - правилно смењивање рада и одмора
Како успешно да учимо?
Које проблеме имам при учењу?
Правилна расподела слободног времена
Пријатељство се негује
Колико познајм своје родитеље?
Проблеми и промене при одрастању
Насиље у свим облицима
Улога школе у животу ученика
Наши професори - особине које највише ценимо
Кад бих ја био професор...
Здрав живот
Заштита репродуктивног здравља
Каријерно вођење и саветовање – реални сусрети
Израда плана каријере
Вештине комуникације
Прављење презентација свог рада
Стицање позитивних ставова и позитивно вредновање супротног пола
Брачна заједница
Избор партнера и партнерси односи
Подела послова и задужења у браку, кући, школи, компанији
Брига о другима
Солидарност и хуманост
Нисмо сви исти
Полно преносиве болести и млади
Шта ценим код других људи
Шта ценим код себе
Конфликти и њихово решавање
Унапређивање вештина комуникације
Шта смо постигли као заједница – евалуација заједничког рада
Оцене и успех

ПРЕДЛОГ ТЕМА ЗА ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
IV РАЗРЕД

1.
2.
3.
4.

Упознавање ученика са календаром рада/превентива од COVID -19
Формирање одељенске заједнице
Мој радни дан-правилно смењивање рада и одмора
Како се припремати за матуру
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Матурски испи
Како одабрати факултет
Упис на факултет - пријемни
Припреме за избор адекватног занимања
Најчешће грешке при избору занимања
Која занимања ме највише интересују
Могућност и перспективе запошљавања
Тестирање –професионална оријентација
Чиниоци који утичу на избор занимања
Самопоуздање, саморазвој
Брачна заједница и рођење детета
Здраствени ризици употребе алкохола, цигарета и дроге
Толеранција
Конфликти и њихово решавање
Шта смо постигли као заједница – евалуација рада
Оцене и успех
Припреме за упис
Ко ми пружа подршку?
Родитељи у мом садашњем животу имају улогу...
Наставници имају улогу...
Улога медија на одабир професије
У потрази за информацијама
Помоћ пријатељима
Књига утисака
Мото нашег одељења
Наши планови

ПЛАН УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
На основу чл. 105. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/09),
формиран је ученички парламент – свако одељење има три представника у ученичком парламенту.
ПЛАН
АКТИВНОСТИ

Време реализације

Избор представника одељења (кандидатура, избори)

До краја септембра

Конституисање Ученичког парламента

Прва недеља,
октобра Дечја
недеља)

Избор руководства Парламента

1. седница
септембар

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; Пословником о раду парламента и
сл.

2. седница

Испитивање потреба ученика одељења – предлога ученика важних за рад
Парламента.

2. седница

Израда и усвајање Програма рада Ученичког парламента.

2. седница

Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама
одељенских већа). Упознавање са Међународном школом мира.

Октобар

Рад са члановима Парламента о начинима доношења одлука, преузимању
одговорности, тимском раду и планирању акција, подела на одборе, израда
обележја (гостовања), прослава Дана школе.

Октобар–децембар,
мај

Кретање у школском простору, Међународни дан толеранције, Светски дан деце,

Новембар
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Дан Конвенције о правима детета.
Дан борбе против сиде.
Болести зависности – трибина.

Децембар

Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама
одељенских већа).

Децембар

Прослава Школске славе Св Саве

Јануар

Израда вебсајта Ученички парламент .

Фебруар

Опремање кабинета и ходника – рестаурација.

Март

Класификациони период (представници Парламента присуствују седницама
одељењских већа)

март - април

Светски дан здравља Презентација школе.
Професионална оријентација ,Спортске активности.

Април
Maj

Чување и заштита животне средине.
Професионална оријентација – трибина.

Мај

Kласификациони период (представници Парламента присуствују седницама
одељенских већа).

Мај – јун

Матурски испит, матурско вече.

Јун

Анализа рада Ученичког парламента – екстерна и интерна евалуација

јун

Чланови Парламента као вршњачки едукатори – преношење искустава у одељење;
покретање акција на нивоу одељења.

Током године

Културно-забавни живот ученика – осмишљавање активности.

Током године

Предлози за осавремењивање наставе.

Током године

*** Преко друштвене мреже viber платформа планира се реализација неких састанака због Пандемије
Covid -19.
Координатор Ученичког парламента Мирјана Ђукић

ПЛАН ДРУШТВЕНО – КОРИСТАНОГ / ХУМАНИТАРНОГ РАДА
Друштвено-користан рад представља посебан облик васпитно-образовног рада, планиран
Годишњим планом рада школе, који подразумева укључивање ученика и наставника у
хуманитарни рад који нема за циљ стицање добити, а усмерен је ка јачању свести и позитивног
односа ученика према природном и друштвеном амбијенту у којем живи.
УЛОГА И ЗНАЧАЈ
ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ
РАДА

Друштвено-користан рад 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
квалитета живота, активном укључењу образовних установа у
друштвене процесе и развоју хуманијег и равноправнијег демократског
друштва.
Друштвено-користан рад подразумева и учениково улагање личног
времена, труда, знања и вештина којима се обављају активности за
добробит другог лица или за општу добробит.

ОРГАНИЗАТОР
ДРУШТВЕНО-КОРИСНОГ
РАДА И ЊЕГОВЕ
ОБАВЕЗЕ

Организатор друштвено-корисног рада може бити школа самостално или
у сарадњи са субјек- тима :сваким правним лицме регистрованим у
складу са законом,општином,органима јединица ло- калне самоуправе,
удружењем грађана и фондацијама.
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* Оперативни планови су у складу са активностима које ће се реализовати.

XII ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА
ИЗ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

ДОПУНСКА НАСТАВА
Задаци
Организовати за поједине
ученике или групе
ученика који имају
потешкоћа у процесу
учења и не постижу
задовољавајуће
резултате у настави
појединих предмета

Носилац
реализације

Циљ
Пружити помоћ ученику у решавању
индивидуалних тешкоћа (образовних и на
то обично присутних васпитних,
психичких, социјалних и других
проблема)
Омогућити ученику укључивање у наставни
процес;
Активно праћење учениковог напредовања
у редовној настави.

Период
реализације

Ов, предметни Током године
наставник,
одељењски
старешина,
пп служба

Потреба за организовањем допунске наставе утврдиће се у току редовне наставе, чим се
испоље тешкоће и заостајања у учењу код појединих ученика. Оганизовање допунске наставе
извршиће Одељенско веће на предлог предметног наставника и одељенског старешине, а на
основу неколико критеријума:
▪ након дужег изостајања ученика са наставе због болести;
▪ ученици који су у претходном прериоду имали слабе оцене;
▪ ученици са разним сметњама као што су криза због болести или смрти у породици, развода, честих сукоба у породици, алкохолизма родитеља и сл.;
▪ због преласка из друге школе, ако се јави неусклађеност у динамици обраде програмских
садржаја између школа.
Један ученик може бити обухваћен допунском наставом из највише три предмета. Ученик
може престати да похађа допунску наставу тек када савлада део наставног програма због којег је
био упућен на часове, у договору са предметним наставником.
Часови допунске наставе ће се бележити у посебном дневнику за допунску наставу.
Одељенски старешина ће редовно пратити реализацију часова допунске наставе, резултате
ученика и обавештавати родитеље о истом. Часови ће се изводити према посебном програму
рада чије ће сагледавање отклонити недостатке у знању ученика.
ДОДАТНА НАСТАВА
Задаци

Циљ

Идентификације Допринос потпунијем
даровитих
образовању и
ученика
усмеравању развоја
обдарених и посебно
мотивисаних ученика.

Облик рада
Рад у паровима и
повремено групни
рад уз наглашени
самостални рад, као
и истраживачки рад
ученика

Носилац
реализације

Период
реализације

ОВ, СВ,
предметни
наставник,
одељењски
старешина, пп
служба

Током године

Број часова који ће се одржати у школској 2021/2220. години биће планирани кроз Стручна
већа односно одсеке. Уколико се укаже потреба да се додатна настава организује у другачијем
облику или из наставног предмета који није обухваћен овим планом, настава ће бити
организована уз сагласност Наставничког већа.
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Наставници се не јављају само као организатори, водитељи у раду са оваквим ученицима,
већ је њихова улога пре свега консултативно-инструктивна и подстицајна. Они подстичу
иниција- тиву, самосталност и љубав за трагањем, проналажењем и откривањем знања, која се
налазе изван садржаја наставних програма, чиме се у већем степену ангажују мисаони процеси
који воде ка раз- вијању стваралачког мишљења.
ПЛАН САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ И РОДИТЕЉИМА
ИЛИ ЗАКОНСКИМ СТАРАТЕЉИМА

Ради остваривања јединственог васпитног деловања школе и породице, као и ради разматрања
питања која су од заједничког интереса за живот и рад школе, оствариваће се континуирана сарадња
школе са родитељима ученика, и то:
▪

преко заједничког родитељског састанка за све прве разреде (директор и одељенске старешине)

▪

преко родитељских састанака који ће се одржавати према потреби, а најмање четири пута у току
школске године: на почетку (септембар), на крају првог класификационог периода (новембар),
после 1. полугодишта (фебруар) , на крају трећег класификационог периода (април),
у појединачним сусретима разредних старешина, педагога и родитеља, директора.
преко Савета родитеља

▪
▪

Индивидуални контакти наставника и родитеља треба да допринесу да наставници боље упознају
услове породичног живота ученика, а родитељи да усклађено васпитно делују са школом. Контакти ће
бити остварени доласком родитеља у школу или одласком наставника учениковом дому.
Основни задаци сарадње породице и школе су:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

информисање родитеља о успеху и понашању ученика,
о напредовању ученика,
сарађивати у решавању свих проблема који се појављују а односе се на васпитање и образовање
ученика,
педагошко саветодавни рад са родитељима,
оснаживање породице, тј. пружање подршке у активном учешћу у каријерном вођењу и саветовању
младих,
у практичном примењивању наученог, оспособљени за практичан рад у локалној самоуправи и
слично.
Ови задаци одређују садржај, облике и методе сарадње школе са породицом.

МЕЂУСОБНО ИНФОРМИСАЊЕ РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА
Садржај рада
Индивидуални контакти у циљу сагледавања
развоја ученика и сузбијања негативних појава у
учењу и понашању

Носиоци
реализације
Одељенски
старешина

Индивидуални контакти у циљу пружања помоћи у Предметни
реализацији образовно-васпитног рада у школи и
наставнк
код куће
Одељенски родитељски састанци у циљу
ОС
упознавања родитеља са:
Резултатима рада ученика
Степеном развоја колектива у међусобној
комуникацији ученика у колективу
Резултатима и мерама које треба предузети у циљу

Облик
реализације

Време
реализације

Разговор,
телефонски
разговог,
дописи,
писмене
поруке према
потреби

Индивидуални
разговори
једном
недељно;
Предметни
наставник,
једном
месечно

Састанак,
саопштење
ОС

Током школске
године 4–5
састанака,
према
програму рада
ОС
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боље здравствене заштите деце

Организацијом рада у школи, екскурзијама,
излетима

ШКОЛСКИ СПОРТ
Реализација
Активности

Носилац реализације
Динамика

Начин

Одлазак на клизање

јануар

Сви ученици

Наставник физичког васпитања

Одлазак на базен

током године

Сви ученици

Наставник физичког васпитања

Фрушкогорски маратон

Април

Сви ученици

Наставник физичког васпитања

ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
Реализација
Активности

Носилац реализације
Динамика

Начин

Посета позоришним представама

Организовање Стручно веће српског
језика и књижевности

Добровољно давање крви

Учешће

Посета Музеју Града Новог Сада

Организовање Одељенске старешине

Посета изложбама у Галерији Матице
Српске
Учешће ученика на конкурсима и
такмичењима

Током
школске
године

Ученички парламент

Организовање Одељенске старешине
Учешће

Стручна већа

Организовање спортских такмичења

Учешће

Руководилац спортске
секције

Презентација школе

Учешће

Стручни актив за
Развојно планирање

Учешће

Стручни актив за
Развојно планирање

Учешће на Сајму образовања

Фебруар
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ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
У току школске 2021/2022. године ученици и професори Музичке школе „Исидор Бајић“ ће
у сарадњи са културним и друштвеним институцијама града учествовати на бројним и
разноврсним културним манифестацијама, на којима су наступали и последњих деценија, као и
на манифестацијама у складу са потенцијалним позивима који током школске годину буду
пристигли на адресу Школе и директора (сусрети са композитором, промоције књига,
презентације нових музичких дела, фестивали или такмичења и друге).
Планиране манифестације (концерти, промоције, позоришне представе, обележавање дана
институције и други слични програми) које последњих година редовно организујемо,
учествујемо као суорганизатори или у њима активно учествујемо, наведимо даље у тексту, према
календару школске године, од септембра 2021. до августа 2022. године, уз сву резерву везано за
епидемиолошку ситуацију, не само у земљи, него и у свету.
Професори и ученици у току школске године учествују на великом броју домаћих и
интернационалних такмичења, на свим одсецима и практично, током целе школске године.
Институције са којима Музичка школа „Исидор Бајић“ остварује сталну сарадњу су:
Културно-информативни центар „Младост” – Футог
Музичка омладина Новог Сада
Академија уметности Нови Сад
Новосадски клуб
Библиотека Града Новог Сада
Матицa српскa
Галерија Матице српске
Музеј Града Новог Сада
Културни центар Нови Сад
Геронтолошки центар Нови Сад
Српско народно позориште, Нови Сад
Позориште младих, Нови Сад
Новосадско позориште
Завод за заштиту природе Србије
Издавачка кућа „Прометеј”
Удружење ликовних уметника „Ликум”
Музичке школе у Србији
Радио телевизија Војводине
Факултет техничких наука
Српско лекарско друштво
Предшколска установа „Радосно детињство”
Школа за дизајн „Богдан Шупут”, Нови Сад
Гимназија „Светозар Марковић”, Нови Сад
Балетска школа, Нови Сад
Остале основне и средње школе у Новом Саду
Змајеве дечје игре, Нови Сад
Јеврејска општина, Нови Сад
СПЕНС
НИС Нови Сад
Фондација „Привредник“
Хрватско културно просвјетно друштво „Јелачић“, Петроварадин
Друштво љубитељ цвећа и зеленила
факултети Универзитета у Новом Саду
удружење „Машталица“
Клуб српско-јапанског пријатељства „Ждрал“
Институт за кардиоваскуларне болести Сремска Каменица и многе друге.
Осим бројних јавних наступа ученика Школе на манифестацијама од јавног или интерног
значаја, које организујемо на основу дописа или захтева одређене институције током школске
године, а које је није могуће прецизно планирати и који су сви наведени у годишњем извештају за
текућу школску годину, оне активности које су прецизно дефинисане наводимо у следећој табели:
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ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
Септембар

Парастос Исидору Бајићу – Алмашко гробље, Нови Сад – 105 године од смрти оснивача
Музичке школе
Смотра талената, Сремски Карловци
„Бајићеви славуји“: аудиција и обука нових чланова;

Октобар

Јавни часови:
Клавирски одсек
Гудачки одсек
Дувачки одсек
Поли-инструментални одсек
Одсек за хармонику
Одсек соло певања
Концерти класе
Концерти одсека
Одлазак на Сајам књига у Београду – заједничка посета ученика средње музичке школе

Новембар

Јавни часови:
Клавирски одсек
Гудачки одсек
Дувачки одсек
Поли-инструментални одсек
Одсек за хармонику
Одсек соло певања
Концерти класе
Концерти одсека
VII Такмичење соло певача „Вера Ковач- Виткаи” (прва половина месеца)

Децембар

Бајићеви Славуји:
• прослава годишњице
• акција„Музичари великог срца“
• гостовање у Врбасу са мјузиклом «Девојчица са шибицама»
Јавни часови:
Клавирски одсек
Гудачки одсек
Дувачки одсек
Поли-инструментални одсек
Одсек за хармонику
Одсек соло певања
Концерти класе
Концерти одсека
Новогодишњи концерти одсека хармонике, дувача и соло певања
Новогодишњи концерт полазника Музичког забавишта – дечји хор „Сунцокрети“
Концерт професора дувачког одсека

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
Јануар

Свечана Светосавска академија организује се у сарадњи четири школе: Музичке школе
„Исидор Бајић”, Гимназије „Светозар Марковић”, Школе за дизајн „Богдан Шупут” и
Балетске школа (27. јануар)
Концерти класе
Концерти одсека
Курсеви, мастерклас предавања „Panopticum Musicum“
Бајићеви славуји мјузикл „Девојчица са шибицама“

Фебруар

Јавни часови:
Клавирски одсек
Гудачки одсек
Дувачки одсек
Поли-инструментални одсек
Одсек за хармонику
Одсек соло певања
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Концерти класе
Концерти одсека
Март

Јавни часови:
Клавирски одсек
Гудачки одсек
Дувачки одсек
Поли-инструментални одсек
Одсек за хармонику
Одсек соло певања
Концерти учесника на Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије
Концерти класе
Концерти одсека
Концерти учесника на Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије
Одлазак у Филхармонију – заједничка посета ученика средње музичке школе Београдској
Филхармонији, пробама оркестра и концерту у Коларчевој задужбини
Дан хорне

Април

Јавни часови:
Клавирски одсек
Гудачки одсек
Дувачки одсек
Поли-инструментални одсек
Одсек за хармонику
Одсек соло певања
Концерти класе
Концерти одсека
Концерти награђених ученика на Републичком такмичењу музичких и балетских школа
Србије
Анимациони концерти одсека који имају дефицитарне инструменте: дувачког и хармонике,
у основним школама

Мај

Завршни концерт полазника Музичког забавишта – дечји хор „Сунцокрети
Годишњи концерт хора „Бајићеви славуји“
Прослава дана школе
Еуфонија – фестивал хармонике
Гостовање са „Шумском краљицом“ у Сомбору, у у организацији КПУД „Јелачић“, са
ученицима солопевања проф. Сенка Недељковић
Фестивал Исидор Бајић

Јун

Матурски концерти ученика завршног разреда средње школе, смер: вокално-инструментални
Годишњи концерти одсека, класа, ансамбала и појединаца
Концерти ученика у оквиру „Змајевих дечјих игара“
Светски Дан музике 21. јун
Светска конференција клавирских педагога уметника и пијаниста (27. јун–3. јул)
Концерт регионалне комисије хармоникаша Војводине

Јул

Летња џез академија Нови Сад–Дортмунд.
Релизација пројекта три земље: Триорка

Август

Курсеви, мастерклас предавања „Panopticum Musicum“.

Осим наведених активности хора „Бајићеви славуји“ диригента Ане Ковачић у претходној
табели, планиран је и наставак сарадње са СНП-ом, учешћем у операма „Боеми“ и „Тоска“.
Потенцијално, хор би покушао да организује гостовања на градским манифестацијама током
школске године, као и гостовање у иностранству (Будимпешта).
У план рада школе уврштавамо и активности теоретског одсека СМШ, наставника солфеђа:
Учешће на Републичком такмичењу у Београду
Међународно такмичење у Београду
Отворено такмичење „Вива Ла Музика“ у Сремској Митровици
Отворено такмичење из солфеђа „Бинички“ у Београду
Такмичење из солфеђа „Јосип Славенски“ у Новом Саду
Рад на организацији такмичења из солфеђа у оквиру такмичења „ФИБ“ у Новом Саду
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Презентација Средње музичке школе „Исидор Бајић“ будућим ученицима СМШ
Припреме за пријемни испит са будућим првацима СМШ
Ове активности ће се реализовати у складу са календаром наведених манифестација у току
шк. године.
Посете наших ученика отвореној проби Београдске филхармоније и Опери СНП или
Народног позоришта у Београду као и некој другој институцији културе ће бити реализоване у
односу на усклађивање репертоара поменутих институција, као и могућношћу аплицирања за
средства која ће помоћи реализацију путовања ученика, те их је у овом моменту немогуће
ставити у прецизне временске оквире.

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и
локалне самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и
здравља на раду.
Активност

Садржај

Носилац
реализације
Координатор
Тима за
безбедност,
Лице са
одговарајућо
м лиценцом

Време
реализације

ПЕРИОДИЧНИ
ПРЕГЛЕДИ И
ИСПИТИВАЊЕ
ОПРЕМЕ ЗА РАД

Средства и опрема за рад, електричне
инсталације, грејање и друге инсталације
одржавају се редовно и правилно у
исправном стању, у складу са техничким
прописима и одређеним стандардима, на
начин који обезбеђује одговарајућу
сигурност запослених.

ИСПИТИВАЊЕ
УСЛОВА РАДНЕ
СРЕДИНЕ

Микроклиме (температура, брзина стру-јања Лице са
ваздуха и релативна влажност ваздуха)
одговарајућо
Хемијске штетности (гасови, паре, дим,
м лиценцом
прашина)
Физичке штетности (бука, вибрација и штетна
зрачења)
Осветљеност
Материје чија су својства опасна по живот и
здравље запослених

Током године

ИЗРАДА АКТА О
ПРОЦЕНИ РИЗИКА

Систематско евидентирање и процењивање
могућих врста опасности и штетности на
радном месту и радној околини –
утврђивање начина и мера за отклањање,
смањење или спречавање ризика.

Августсептембар

ОСПОСОБЉАВАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ И
УЧЕНИКА

Теоријско и практично способљавање
Директор, лице Током године
запослених за безбедан и здрав рад при
са
заснивању радног односа,
одговарајућо
Провера теоријске и практичне
м лиценцом
оспособљености запослених за безбедан и
наставници,
здрав рад
ОС
Избор програмских садржаја за ученике –
опасностима с којима се могу суочити за
време остваривања образовно-васпитног
рада и других активности које организује
Школа, као и са начином понашања којим се
те опасности избегавају или отклањају.

САРАДЊА СА
ДРЖАВНИМ
ОРГАНИМА И
ОРГАНИМА ГРАДА

1. Министарством просвете
2. Министарством унутрашњих послова
3. Органима града Новог Сада
4. Центром за социјални рад у Новом Саду и

Директор

Директор,
помоћ.
директора,
пп служба

Јул, август

Током године
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НОВОГ САДА

другим градовима и општинама из којих
ученици долазе

ПЛАН УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА ПОЧЕТНИКА
План увођења у посао приправника се заснива на Правилнику о дозволи за рад наставника, васпитача и
стручног сарадника објављеног у Службеном Гласнику РС марта 2005. године.
Планом увођења у посао приправник, наставник и стручни сарадник стиче знања и развија вештине и
способности потребне за остаривање образовно-васпитног рада.

Област

Време
реализације

Носиоци
реализације

VIII и IX
месец,
током
године

Ментор,
ПП служба,
комисија

Разуме како се ученици развијају и Увођење,
како уче.
посматрање,
Познаје различите начине праћења, праћење
вредновања и оцењивања
постигнућа ученика.
Прати индивидуални развој и
напредовање ученика и развој
групе у целини.
Подржава иницијативу ученика,
мотивацију за рад и спонтано
стваралачко изражавање.
Уважава личност ученика у давању
повратних информација о
оствареним резултатима.

IX, XII, V,
Током
године

Ментор,
ПП служба,
комисија

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

У току
школске
године,
VIII, IX

Ментор,
ПП служба

Садржај

Начин реализације

Планирање,
програмирање,
остваривање и
вредновање
образовноваспитног рада

Познаје структуру плана и програма образовно-васпитног рада.
Разуме повезаност између циљева,
задатака, садржаја, метода и
облика рада.
Зна да прилагођава захтеве
развојим нивоима деце и
стиловима учења деце.
Примењује индивидуални приступ
деци у процесу образовноваспитног рада.

Увид у План и
програм рада
школе,
Израда Годишњег
– глобалног и
оперативног плана
рада. Упознавање
са правилником о
оцењивању;
Увођење у писање
припреме за час;
Овладавање
методама и
облицима рада;
владавање
техникама учења.

Праћење развоја и
постигнућа
ученика

Сарадња са
колегама,
породицом и
локалном
заједницом

Едукација за Умеће
комуникације,
толеранцију и
сарадњу са
родитељима
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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.

Праћење стручне
литературе

У току
школске
године

Ментор,
ПП служба

Рад са ученицима
са сметњама у
развоју

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.

Праћење стручне
У току
литературе,
школске
похађање
године
семинара,
упућивање ментора
и ПП службе

Ментор,
ПП служба

Професионални
развој

Упознат је са различитим
oблицима и начинима стручног
усавршавања.
Познаје елементе за планирање
сопственог стручног усавршавањa.
Учествује у разним облицима
стручног усавршавања.
Прати развој савремене литературе
и образовне технологије.

Професионално
усавршавање и
похађање
семинара,
упућивање од
стране ментора у
ПП службе,
праћење стручне
литературе

У току
школске
године

Ментор,
ПП служба

Вођење
документације

Зна прописе из области образовања
и васпитања.
Упознат је са документацијом на
нивоу установе.
Чува поверљиве податке о ученику
и његовој породици.
Води евиденцију о учешћу у
разним облицима стручног
усавршавања.

Увид у начине
вођења
документације,
увид у Закон и
правилнике.

У току
школске
године

Ментор,
ПП служба,
секретар
школе

ПЛАН УНАПРЕЂИВАЊА ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Већина задатака који доприносе развоју психолошког и физичког здравља ученика биће
обухваћени програмима наставних предмета као и у оквиру програма ваннаставних активности –
акције и предавања уоквиру одељенске заједнице, на појединим родитељским састанцима, кроз
рад секција и друго.
Програмски садржај ове области биће реализован кроз:
Активности

Програмски садржај

Време
реализације

Носилац
реализације
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ВАНШКОЛСКЕ
АКТИВНОСТИ

У току школске године вршиће се континуиран рад
на превенцији болести зависности;
Организоваће се предавања о репродуктивном
здрављу младих.

Прво
полугодишт
е

Психолог, ОС

НАСТАВНЕ
АКТИВНОСТИ

Кроз наставу физичког васпитања ће се обрадити
тема везана за физички развој и здравље ученика
(разреди I и III),
Кроз наставу биологије, ће се обрадити тема везана
за заштиту и унапређивање здравља ученика по
избору предметног наставника.

Прво
полугодишт
е

Наставник
физичког
васпитања
Наставник
биологије

ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ УЧЕНИКА
Подручје
рада
Настава

Ваннаставне
активности

Садржај рада

Реализатор

Време
реализације

I Реализација садржаја: „Телесне вежбе и њихов
утицај у разним областимаˮ
II Реализација садржаја: „Правилна исхрана
телаˮ

Наставник физичког
васпитања.

Током
године.

Формирање ставова у погледу исхране.

Наставник биологије, ОС

I Сарадња са Домом здравља, школским лекаром
(систематски прегледи).

ОС, стручна служба.

Током
године.

II Предавања из области репродуктивног
здравља.

Лекар, мед. сестра.

Према
договору.

ПРЕВЕНЦИЈА БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТИ И МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИКВЕНЦИЈЕ
Област
Пушење

Садржај рада
Између пушења и здравља нема дилеме – бирам здравље!

Носиоци реализације
ОС, ОЗ, ПП служба

– Едукације ученика о штетности пушења
Алкохол

– Израда паноа о штетности употребе алкохола – учионица
– Едукације ученика о штетности алкохола

ОС, ОЗ, ПП служба

Наркоманија

– Сарадња са Домом здравља

ОС,ОЗ, ПП служба,
здрав. служба

– Разговор са леченим наркоманом – видео снимак или трибина
Сарадња са групом „Раскршће”
Поремећаји
понашања

Интензивирање тимског рада наставника и стручних сарадника
на реализацији васпитног рада

Наставници, ОС,
педагог, психолог

– Сарадња са родитељима чија деца манифестују неки од облика
поремећаја понашања
Поремећаји
понашања

– Сарадња са друштвеном средином
– МУП, Центар за социјални рад, Дом здравља
– Праћење укључености ученика у слoбодним активности у
школи и активности ван школе

Наставници, ОС,
педагог, психолог
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ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
План социјалне заштите подразумева пружање помоћи и оснаживање ученика за
самосталан и продуктиван живот и регулисање питања социјалне искључености. Овим
програмом се жели заштитити право сваког ученика на квалитетан живот и рад у школи и
оспособити га за самостално и несметано укључивање у васпитно-образовни процес.
Циљ
1. Створити једнаке могућности за живот ученика у
школи и подстицати социјалну укљученост;
2. Свим ученицима обезбедити доступност услуга и
остваривање права у социјалној заштити;
3. Пружање помоћи ученицима у превазилажењу
социјалних и животних тешкоћа;

Носиоци активности

Кораци

Стручни сарадници – 1. Индентификација –
ПП служба
одељенски старешина и
Директор школе
стручни сарадници школе
Центар за социјални
откривају и идентификују
рад
социјални проблем.
2. Информисање путем
дописа или лично Центар
за социјални рад.

4. Сарадња Центра за социјални рад и школе у
пружању социјалне заштите ученика (дописи):
пружање помоћи ученицима с поремећајима у
понашању;
пружање помоћи васпитно запуштеним или
угроженим ученицима, ученицима који долазе
из дефицијентних породица или породица с
проблематичним односима (ризичне породице)
– надзор над родитељским старатељством;
утврђивање социоекономског статуса родитеља;
упућивање родитеља на начине остварења права;
упућивање родитеља на извршење родитељских
обавеза

Ученици с
поремећајима у
понашању
Ученици који долазе
из породица са
несређеним
односима, као и
ризичним
породицама
Родитељи
Наставници

3. Пружање помоћи –
праћење њихових
промена у понашању и
уклањању социјално
угрожавајућих и ризичних
чинилаца из социјалне
околине ученика (зависно
од проблема).
4. Повратна информација
Центра за социјални рад
школи.

План социјалне заштите школа остварује путем часова одељенске заједнице, као и на
часовима Грађанског васпитања. Теме које се тичу социјалне заштите ученика, наставници
планирају и реализују у складу са Годишњим и месечним планом рада наставника. Овај програм,
такође, подразумева укључивање родитеља у читав процес превазилажења социјалних и
животних тешкоћа ученика.
План социјалне заштите представља добру основу за рано откривање и предупређивање
тешкоћа са којима се млади сусрећу. Такође, окосница је продубљивања сарадње са родитељима
и релевантним установама из локалне заједнице, као и међусобног повезивања ова два чиниоца
васпитно-образовног рада (породице и институција из локалне заједнице).

ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
Ради остваривања васпитних циљева неопходна је свестрана, континуирана и активна
сарадња школе и друштвене средине. Ученици који желе да се баве програмима културе и
истраживања изван школе укључују се у разне активности клубова, удружења и музичких
удружења које код младих талентованих личности помажу да се оствари посебна склоност ка
уметности или уметничком стваралаштву.
Код непожељних понашања ученика које се огледа у бежању са наставе, смањеним
ефектима образовно-васпитног рада, употреби психоактивних супстанци, школа непосредно
остварује сарадњу са родитељима.
Са службом социјалне заштите школа успоставља посебну сарадњу када су у питању
ученици из ризичних средина. Када се ради о деци из непотпуних породица, разведених бракова,
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породица алкохоличара или болесних родитеља. Социјална заштита омогућава не само
социјални третман ученика већ и материјално помаже породици да превазиђе финансијске
тешкоће.
ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”

Потписивање споразума о сарадњи којим се дефинишу начини
сарадње у циљу упознавања деце са музиком и музичким
инструментима.

САРАДЊА СА ДРУГИМ ШКОЛАМА

Размена искустава у раду на стручном усавршавању наставника.
Организовање сусрета, такмичења ученика културно-забавног и
спортског карактера.
Сарадња са основним школама у циљу професионалне
оријентације и професионалног информисања ученика.

ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ
И ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Саветовалиштем за адолесценте.
Градским организацијама за едукацију и превенцију болести
зависности

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА

Укључивање у активности које организује МПНТ-а
Присуствовање семинарима и акредитованим програмима у
организацији МПНТ-а
Укључивање и сарадња у истраживањима и евалуацији програма

ЈАВНЕ И КУЛТУРНО ИСТОРИЈСКЕ
УСТАНОВЕ

Организовање посета библиотеци, позоришту, музејима,
галеријама.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Ангажовање незапослених лица за потребе школе

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Рад на превазилажењу тешкоћа у породичним проблемима наших
ученика.

САРАДЊА СА МУП-ом

Рад на превенцији малолетничке деликвенције.

САРАДЊА СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ: Праћење наших ученика СМШ.
Николајевска, Бранково коло

***Остваривање плана сарадње садруштвеном средином и локалном самоуправом биће у складу
са мерама које се односе на пандемију изазвану вирусом COVID – 19.

XII ПЛАН ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА

Савет родитеља и Школски одбор у школској 2021/2022. години донеће план у вези са
ђачким екскурзијама у складу са законским регулативима и смерницама МПНТ.
ИЗЛЕТ
Разред и трајање

Правац и место

Циљ

Носилац реализације

Време
реализације

I–IV
Један дан

Нови Сад–Београд –
Нови Сад

Сајам књига, позоришна Наст. српског језика
представа
и књижевности

Октобар

I–IV
Један дан

Нови Сад–Београд –
Нови Сад

Посета Филхармонији

Март–април

Тамара Петијевић
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XIV ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА

ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Интернет презентација Школе постоји већ од 2002. године и до сада смо неколико пута
мењали концепцију као и дизајн презентације у циљу што боље информисаности јавности
(ученика, родитеља, шире популације), као и професора Школе. Последњи визуелни идентитет и
нешто другачију организацију интернет презентације урадиле се колегинице Татјана
Вукмановић и Марија Ђокић, током лета 2013. године. Остајемо верни овом визуелном
концепту, уз свакодневно ажурирање актуелних информација.
Презентација данас постоји на адреси https://www.isidorbajic.edu.rs/ и представља обимну
колекцију различитог садржаја: од основних података о Школи, преко историјата, информација о
одсецима, до актулених садржаја уз галерију фотографија, аудио и видео снимака који се
свакодневно ажурирају.
Преко сајта Школе редовно стижу питања и коментари родитеља, ученика, као и других
заинтересованих лица, на која редовно одговара помоћник директора за културну и јавну
делатност школе Јасна Марковић Вујановић. Допуњавање и објављивање актуелних
информација обавља Нада Мијатовић, референт за културну и јавну делатност Школе.
Нову школску годину почињемо ажурирањем сајта са распоредима часова, обавештењима
о родитељским састанцима и календаром за школску 2021/2022. годину, као и нових информација
у вези са активностима Школе током школске године на свим нивоима: музичко забавиште,
основна и средња музичка школа.

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ
На друштвеним мрежама, Школа је присутна на страницама:
Facebook - www.facebook.com/muzickaskolaisidorbajic.ns плус инстагтам профил
Yоutubе https://www.youtube.com/c/IsaBajic
које су веома посећене и, чини се, много више утичу на информисање јавности о делатности
Музичке школе „Исидор Бајић”, него сама интернет презентација, иако се на овим сајтовима
налазе сва она обавештења која су постављена на интернет презентацију Школе и аутоматски се
појављују и на страницама профила Школе на друштвеним мрежама.
Такође, Школа има свој канал на Yоutubе мрежи, где се налазе постојећи видео снимци
концерата и других облика рада у извођењу ученика и професора Музичке школе „Исидор
Бајић”.
Генерални план јесте редовно и неопходно ажурирање свих података и информација на
интернет презентацији, као и друштвеним мрежама, а у циљу информисања, обавештавања и
популаризације свих облика делатности Музичке школе „Исидор Бајић“.
У претходној школској години, постојао је тренутак када смо практично само преко
интеренета могли да комуницириамо са нашим ђациа и родитељима, а и са широм заједницом.
Исуства која смо прикупили из тог периода, значајно ће допринети нашој присутности у
интернет сфери у наредној школској години.
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МЕДИЈСКA ПРОМОЦИЈA ШКОЛЕ
одговорно лице:
Јасна Марковић Вујановић
помоћник директора за културну и јавну делатност Школе

Медијска помоција Музичке школе „Исидор Бајић“ је на веома високом нивоу у односу на
укупну културну понуду у Новом Саду и Војводини, мада је из наше перспективе потребно да
смо више присутни с обзиром на количину и значај манифестација које организујемо, као и
доприноса који дајемо образовном систему и културном миљеу града, покрајине и државе.
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.
Очекујемо да ћемо и ове школске године имати адекватну медијску пажњу, а у складу са
бројним међународним манифестацијама које организујемо, као и другим активностима
(концертима, промоцијама, наградам са такмичења, и др.), те ће у том правцу наставити да
делује тим за медијску промоцију Школе:
▪ редовно и благовремено обавештавања медија о значајним манифестацијама и другим
активностима Школе
▪ редовно допуњавање wеb site, као и профила на друштвеним мрежама, путем којих се медији
у последње време најчешће информишу
▪ лични контакти са представницима медија
▪ оглашавање манифестација које Школа организује путем интернет сајта „Plakatt“ на адреси
www.plakatt.com
С обзиром на то да смо од ове годие у новим просторним условима, и наше могућности ће
бити неупоредиво веће.
Поред сада већ устаљених облика сарадње, желимо да креирамо и секцију унутар школе,
која ће креирати и уређивати школски онлајн часопис, пратити интерне догађаје и водити
њихову промоцију. Осим што ћемо тиме добити још једно средство промоције, надамо се и да
ћемо тиме отворити и још једно поље за едукацију наших ученика – маркетинг у култури, што је
област која заузима све више простора у култури друштва.
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XV ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА
ПЛАНА И ПРОГРАМА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

Израда и примена инструмената уз помоћ стручних и руководећих органа школе за
праћење, квантитативну и квалитативну анализу података.
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;
А као и непрописана:
Припрема наставника за рад
Евиденција о стручном усавршавању наставника
Евиденција о раду стручних већа
Евиденција о раду слободних активности
Евиденција о дежурству у школи
Евиденција о посети часовима
Тестови знања (стандардизовани и они које су израдили наставници)
Записник о раду Наставничког већа
На основу наведене педагошке документације врши се анализа реализације Годишњег
програма рада школе:
Садржаји
Анализа реализације редовне, допунске, додатне наставе и
ваннаставних активности изборних и факултативних увидом у
документацију

Носиоци
Директор,
Наставничко веће

Време
I, VI
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Анализа реализације рада Одељенског већа на основу евиденције о
раду

Директор,
Наставничко веће

I, VI

Анализа стручног усавршавања наставника, коришћења стручне
литературе и увођења иновација на основу евиденције

Директор,
Наставничко веће

VI

Анализа сарадње са родитељима увидом у документацију

ОС

VI

Анализа рада ОЗ увидом у програме рада ОЗ

ОС

VI

Вредновање резултата рада ученика врши: 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 врши директор школе на основу:
- увида у непосредну реализацију ОВР,
- увида у припреме наставника за рад,
- резултата постигнутих на тестирању, такмичењима и смотрама, мишљења просветних
саветника и на основу извршених консултација, доприноса побољшању ОВР применом
савремене технологије, иновација.

ПРИЛОЗИ

139

