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Одељенско веће у музичкој школи ”Исидор Бајић”
Одељенско веће организује и спроводи образовно - васпитни рад у сваком одељењу школе.
Веће чине наставници који изводе наставу у том одељењу и стручни сарадници чији је рад
везан за рад одељења. Одељенско веће ради у седницама. Седнице се сазивају се по потреби,
а обавезно на крају сваког класификационог периода. Одељенско веће сазива директор
школе-класификациони период, а може га сазвати и одељенски старешина. Седницу
Одељењског већа води одељењски старешина. Одељенско веће може пуноважно да ради
уколико седници присуствује већина чланова већа. Одлуке одељенског већа доносе се
већином гласова присутних чланова. Уколико седници присуствује мање од половине
чланова одељенског већа, сед ница се одлаже и заказује нова, најкасније у року од три дана.
Одељенско веће за свој рад одговара Наставничком већу. Одељенски старешина води кратак
записник о раду Одељењског већа. У записник се уносе одлуке и закључци, као и резултати
гласања, односно издво јена мишљења, ако то захтева члан већа.
Надлежности одељенског већа су:
Непосредно организује и остварује образовно васпитни рад у одељењу.
Утврђује резултате рада наставника и остварује увид у резултате рада и владање
ученика, анализира резултате које постижу уценици на крају појединих
класификационих периода.
Предузимање мера за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у
одељењу.
Утврђује, на предлог наставника предметну оцену и на основу укупних резултата
понашања оцену из владања.
Похваљује и награђује ученике, изриче васпитно - дисциплинске мере из своје
надлежности.
Врши избор ученика са којима треба организовати допунски или додатни рад.
Руководиоци Одељенских већа:
Татјана Божић, руководилац I / 1 одељења
Ружица Илић Мансаури, руководилац I / 2 одељења
Зорица Јелић, руководилац II / 1 одељења
Јармила Јурица Ступавски, руководилац II / 2одељења
Евица Чарнописки, руководилац III /1oдељења
Дарија Војновић, руководилац III /2 одељења
Јелица Маринков, руководилац IV / 1oдељења
Миодраг Кијановић, руководилац IV/2 одељења

