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МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад 

УВОД 
 
У склaду сa члaнoм 50. Зaкoнa o основама система oбрaзoвaња и вaспитaња 

приступили смo изрaди Развојног плана МШ „Исидор Бајић“ кojи ћe бити путoкaз рaзвoja 
шкoлe у пeриoду 2019–2024 гoдинe. 

Развојни план школе представља радни документ који ће се примењивати у нашој 
школи у наредном петогодишњем периоду. Он се заснива на анализи тренутног стања у 
коме се школа налази, процењујући како ће текући трендови, као и фактори који ће 
деловати у будућности, утицати на школу. Овај план успоставља приоритете и циљеве у 
процесу побољшања и сачињен је на основу докумената проистеклих из: 

1. Анализe стањa у школи коју је обавио Стручни актив за Развојно планирање; 
2. Екстерног и интерног вредновања рада школе у предходном периоду; 
3. SWOT анализе и других метода на основу којих су актери унутар школе и ван ње, 

дефинисали потребе школе које ће одредити одговарајуће промене; 
4. Извештаја о реализацији предходног Развојног плана. 

 
 
 

КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ 
 
Основни подаци о школи. 
 

Пун назив школе МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“ 

Адреса ЊЕГОШЕВА бр. 9, НОВИ САД 

Телефон 021/529-078; 529-866 

Тел/факс 021/524-580 

Wеб-сите  www.isidorbajic.edu.rs 

Е-маил  isabajic@eunet.rs ; isabajic@sbb.rs 

Дан школе 16. мај 

Лого школе 

 

Унутрашња површина школе (м2) 2.131,00 м2 

Издвојено одељење Футог 91 м2  

Број ученика 1.168 

Језици на којима се изводи настава у 
школи СРПСКИ ЈЕЗИК 

Број смена у школи ДВЕ 
 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

РАЗВОЈНИ ПЛАН МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР БАЈИЋ“ 
Страница 3 од 43 

mailto:isabajic@eunet.rs
mailto:isabajic@sbb.rs


МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад 

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. У Бајићевој Музичкој школи је васпитавана 
публика, љубитељи музике и школовани будући професионални музички уметници. 

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 Бајић 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, где се и данас налази. 

Доласком композитора Рудолфа Бручија „на чело“ школе, уследиће 
двадесетогодишњи период сталног унапређивања наставе и обогаћивања фонда 
инструмената, плоча, нота. Резултати су уочљиви из године у годину. 
 

Овако смо почели...   ...овде смо сада... 
 

 
Школа доживљава посебан процват и професионални напредак у последњој 

деценији 20. и првим деценијама 21. века, када постаје једна од најуспешнијих у региону! 
Ни после једног века од оснивања, ова образовно-васпитна и стручна установа није 

изневерила идеје свог оснивача. Још значајније од континуитета постојања, јесте 
чињеница да су Музичка школа „Исидор Бајић“, њени ученици и професори већ годинама 
професионално изузетно успешни, да су на домаћим и иностраним такмичењима углавном 
овенчани наградама и признањима за успешне интерпретације и педагошка достигнућа. За 
квалитет су заслужни пре свега врхунски педагози које је и некада и данас школа 
окупљала међу својим кадровима, а који су и своја извођачка искуства и сазнања из 
стручне области несебично преносили на своје ученике. 

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 развијање у годинама које долазе. 
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МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад 

Наш је задатак, да је направимо још видљивијим центром културе града Новог Сада 
и региона. 

 
... а наша будућност изгледа овако! 

 
 

Специфичности школе 
 

Специфичност наше школе је узрасна структура полазника: школа остварује 
предшколско, припремно, основношколско и средњошколско образовање и васпитање.  

❖ Ми смо Школа која има квалитетан професорски кадар и високо професионалан 
однос према раду;  

❖ Ми смо Школа која у музичком забавишту учи децу да воле музику и помаже им да 
стекну основну музичку културу; 

❖ Ми смо Школа која припрема ученике за полазак у основну музичку школу; 
❖ Ми смо Школа која на основном музичком нивоу, развија способности свирања на 

музичком инструменту међу готово 800 ученика, који стичу прва знања и усвајају 
основне вештине свирања на гудачким, дувачким, ударачким, инструментима са 
жицам или инструментима са диркама, односно певања; 

❖ Ми смо Школа која образује и васпитава будуће професионалне музичаре, два 
образовна профила: музички извођач – класична музика и музички сарадник – 
теоретичар; 

❖ Ми смо Школа добре праксе у имплементацији инклузивног образовања у 
образовно васпитни систем школе; 
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МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад 

❖ Ми смо Школа у којој разноврсност инструмената, који могу бити изучавани на 
нивоу основне или средње музичке школе, развија осећај уметничке припадности 
кроз различите облике заједничког музицирања: „Бајићеви гудачи“ – гудачки 
оркестар основне школе, Симфонијски оркестар средње школе, „Бајићеви славуји" 
хор основне школе, женски хор средње школе,мешовити хор средње школе, 
„Маргита Барачков“, оркестар хармоника основне школе, оркестар хармоника 
средње школе.  

 
Преглед управне и руководеће структуре школе 

 
Школски одбор – орган 

управљања у школи,  
има девет чланова  

Представници запослених: 
1. Ђуро Пете 
2. Зорица Јелић 
3. Сенка Недељковић  

Мандат Школског одбора 
је четири године  
и конституисан је 
16. 10. 2018. год.  
по решењу Скупштине 
града Новог Сада  
од 4. 10. 2018. год. 

Представници Савета родитеља: 
1. Снежана Богдановић 
2. Милица Стојадиновић 
3. Жељко Андрић 

Представници локалне самоуправе: 
1. Горан Иванчевић 
2. Весна Максимовић 
3. Дејан Косић 

Директор школе – руководи 
школом  

Проф. мр Радмила Ракин 
Мартиновић 

Именована од стране 
министра просвете 
решењем  
од 31. 8. 2018. год. 

Стручни сарадници 1. Јелица Маринков Педагог  

2. Мирјана Ђукић Психолог  

3. Татјана Чапко  Медијатекар  

Помоћници директора  1. Роберт Папик наставник хармонике 

2. Јелица Маринков стручни сарадник 

3. Татјана Вукмановић наставник клавира 

4. Јасна Марковић Вујановић наставник флауте 
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Прeглeд пoстojeћих рeсурсa шкoлe 
 

Maтeриjaлни рeсурси 

 

Ресурс Укупан 
број  

Стање  
(оцена од 1–5)  * Напомена  

Учионица за разредну  
и групну наставу  

9 3  

Учионица за 
индивидуалну наставу  36 3  

Зборница  1 2  

Канцеларија  6 3  

Портирница/просторија за 
помоћно техничко особље 2 2  

Toaлeт за нaстaвнике 4 3  

Toaлeт за учeнике 5 3  

Свечана сала 1 3  

Медиотека  1 3  

Радионица 1 2  

Хол 1 2  

Ходници  4 2  

Рaмпa зa приступ лицa 
смaњeнe пoкрeтљивoсти 1 3  

Клуб 1 3  

 
 1 – незадовољавајуће; 2 – задовољавајуће; 3 – добро; 4 – веома добро; 5 – одлично. 

*Нова школска зграда је у завршној фази изградње 
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Инфoрмaтичкa тeхнoлoшкa и мултимeдиjaлнa oпрeмa 

Тип опреме  Где се користи  Број комада  

Интерактивна табла  Учионица бр.13 1 

Десктоп компјутер Учионица бр.20 10 

Десктоп компјутер/лаптоп Канцеларија  11 

Десктоп компјутер Медијатека  3 

Десктоп компјутер Зборница  2 

Десктоп компјутер Портирница  1 
 

Oбeзбeђeн je приjeм бeжичнoг интeрнeтa у свим прoстoриjaмa мaтичнe шкoлe. 
Истурено одељење у Футогу немa бeжични интeрнeт. 

 
Људски рeсурси 

 

Стручни профил Број извршилаца  
Степен стручне спреме 

VII/2 VII VI V IV III II I 

Наставно особље  

Опште-образовни 
предмети 17 - 15 - - 2 - - - 

Стручни предмети 18 2 16 - - - - - - 

Индивидуална настава – 
главни предмет  109 9 98 - - 2 - - - 

Руководеће особље (директор, 
помоћник директора ) 5 1 4 - - - - - - 

Стручни сарадници 3 - 3 - - - - - - 

Административно-финансијско 
особље 6 - 2 - - 4 - - - 

Помоћно техничко особље 10 - - - - 4 3 2 1 

Укупно  168 12 138   12 3 2 1 

 

Радни стаж Наставници 
општеобразовних предмета 

Наставници 
стручних предмета 

Наставници 
индивидуалне наставе 

до 10 година 7 - 24 

од 10 до 20 година 10 6 38 

од 20 до 30 година - 11 29 

преко 30 година - 1 18 

Укупно 17 8 109 
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МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад 

ПOДAЦИ O OБРAЗOВНO-НAСТAВНOМ ПРOЦEСУ 
Основна музичка школа 

 
Трајање школовања  

 
 

Наставни одсек  
А-ОБАВЕЗНИ  

Одсек за класичну музику  

Школа  
је почела  
са радом  

Тендеције даљег 
образовања  

(↓ или → или ↑) 

Шестогодишње 
образовање и васпитање 

Одсек  Број класа  

1. 9. 1909.  

Клавирски  35 

Дувачки  6 

Хармоника 12 

Гудачки  13 

Полиинструментални  5 

 

Четворогодишње 
образовање и васпитање 

 

Одсек  Број класа 

1. 9. 1909.  
Дувачки 10 

Гудачки 2 

Полиинструментални 4 

 

 
Двогодишње 

образовање и васпитање  

Одсек  Број класа 
1. 9. 1909.  

Соло певање  4 

 Укупно  91 1. 9. 1909.  

 

Средња музичка школа 
 

Подручје рада  Образовни профил 
Школа је почела  

да реализује програме  
из овог подручја рада 

Тренутни 
број 

одељења 

*Тендеције 
даљег 

образовања  
( ↓ ili → ili ↑ ) 

Култура, уметност и 
јавно информисање 

Музички извођач – 
класична музика 26. 1. 1994. године 4  

Музички сарадник 
– теоретичар 26. 1. 1994. године 4  

 
*Отварањем нове школске зграде школа планира да прошири своју делатност са још пет 
образовних профила: Музички извођач – џез музике, Музички сарадник – етномузиколог, 
Музички извођач – црквене музике, Музички извођач – ране музике и Дизајнер звука.  
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Фреквенција уписа у основну музичку школу 

Трајање школовања 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Шестогодишње образовање и васпитање 653 725 712 677 651 

Четворогодишње образовање и 
васпитање 108 107 106 104 97 

Двогодишње образовање и васпитање 27 27 29 26 28 
 

Фреквенција уписа у средњу музичку школу  

Образовни профил 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Музички извођач – класична музика 144 139 135 141 146 

Музички сарадник-теоретичар 81 80 76 80 64 
 
 

Пројектовани број ученика у следећем петогодишњем периоду 
 

• ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА 
 

Трајање школовања Школска година  Број уписаних ученика  

Шестогодишње образовање и васпитање 

2019/2020 650 

2020/2021 650 

2021/2022 670 

2022/2023 690 

2023/2024 710 

Четворогодишње образовање и васпитање 

2019/2020 100 

2020/2021 100 

2021/2022 105 

2022/2023 110 

2023/2024 115 

Двогодишње образовање и васпитање 

2019/2020 30 

2020/2021 30 

2021/2022 35 

2022/2023 40 

2023/2024 45 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

РАЗВОЈНИ ПЛАН МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР БАЈИЋ“ 
Страница 10 од 43 



МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад 

• СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА 
 

Школска година 
Број уписаних ученика по разредима Укупно 

ученика I II III IV 

2019/2020 64 60 58 55 237 

2020/2021 79 70 68 64 281 

2021/2022 79 70 65 64 278 

2022/2023 94 90 85 82 351 

2023/2024 94 90 83 81 348 

Укупно 410 380 359 346 1495 
 

 
Потребе за наставним кадром у будућем периоду 
 

ПРОФИЛ  БРОЈ 

Наставници општеобразовних предмета  - 

Наставници стручних предмета  10 

 
 
Потребе за осталим кадром у будућем периоду 
 

ПРОФИЛ  БРОЈ 

Клавир-штимер 1 

 
  
 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ШКОЛЕ У ЛОКАЛНОМ КОНТЕКСТУ 
 
Ђаци Музичке школе „Исидор Бајић” присутни не само у такмичарским 

дисциплинама разноврсних смотри, сусрета, такмичења и фестивала, већ су и саставни део 
музичког живота Новог Сада и покрајине.  

Скоро сваке недеље током читаве године, музичка достигнућа ученика могу да чују 
посетиоци поетских вечери, промоција, отварања изложби и других разноврсних 
културних манифестација, али и оних који прате концертну делатност, како у Свечаној 
сали Музичке школе, тако и у другим концертним просторима Новог Сада.  

Из године у годину, деценијама, па тако читав ЈЕДАН ВЕК . 
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Премијера мјузикла „Девојчица са шибицама“, децембар 2018. 
 

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНОМ ОКРУЖЕЊУ 
  

Снага наше Школе је у неговању пријатељских 
односа са свим музичким школама у Србији. Музичка 
школа „Др Милоје Милојевић” (Крагујевац) – школа 
побратим. 

Школа је носилац: 
o Вукове награде (Београд, 1999) 
o Награда „Др Ђорђе Натошевић“ (Нови Сад, 

2007) 
Школа је носилац признања Велика златна медаља 

Новосадског сајма, признање високим стандардима на 
којима се заснива рад у школи (2017).  

12. Међународни сајам 
образовања, „Путокази“ Нови 
Сад, 2017. 
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ФУНКЦИОНИСАЊЕ ШКОЛЕ  
У МЕЂУНАРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ 

Снага наше Школе је у неговању пријатељских односа са музичким школама из 
окружења: Glazbena šola „Fran Korun-Koeljski” (Велење, Словенија) Музичка школа (Котор, 
Црна Гора). 

 
 Организатор и реализатор пројеката 
 

 Меморијал „Исидор Бајић“ (од 2002) 
 Међународна конференција клавирских педагога (октобар 2007)  
 Светска конференција клавирских педагога од 2009)  
 Интернационално такмичење дувача „Антон Еберст“ (од 2008)  
 ЕУ Пројекат „ТРИОРКА - оркестар три нације“ (Triorca – Orchestra from Three 

Nations, 2012–2013)  
 

Школа је носилац: NTERNATIONAL AWARD FOR THE BEST TRADE NAME 
(Мадрид, 2004) 

 
 
 
 

 
 
Из програмске књижице Меморијала Исидор Бајић, децембар 2018. год. 
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ЕВАЛУАЦИЈА: ИНТЕРНА И ЕКСТЕРНА 
 

ИНТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА 
 
 

Школска 
година  

Кључна  
област  

Стандарди  Индикатори Процена 
успешности 

2013/14.  

П
О

Д
РШ

К
А

 
У

ЧЕ
Н

И
Ц

И
М

А
 

4.2. Подршка 
учењу  

4.2.2. Напредовање и успех ученика  Стандард је у 
потпуности 
остварен 

4.3. Лични и 
социјални 
развој  

4.3.1.Подстицање позитивних ставова и 
развој социјалних вештина  

Стандард је у 
потпуности 
остварен 

4.4. 
Професионална 
орјентација  

4.4.1.Помоћ при избору даљег образовања, 
обуке или запослења  

Стандард је у 
потпуности 
остварен 

2014/15. 

 Е
ТО

С
 

5.1. Регулисани 
су међуљудски 
односи у школи 

Регулисани су међуљудски односи у 
школи 

Стандард је у 
потпуности 
остварен 

5.2. Резултати 
ученика и 
наставника се 
подржавају и 
промовишу 

5.2.4. У школи се организују различите 
школске активности за ученике у којима 
свако може имати прилику да постигне 
резултат/успех. 

5.2.1. Резултати ученика и наставника 
јавно се истичу и промовишу. 

5.2.5. Резултати ученика са сметњама у 
развоју се посебно промовишу. 

Стандард је у 
потпуности 
остварен 

5.3. Школа је 
безбедна 
средина за све 

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен 
негативан став према насиљу. 

5.3.2. У школи функционише мрежа за 
решавање проблема насиља. 

5.3.3. У школи се организују превентивне 
активности које доприносе безбедности 
у школској заједници. 

5.3.4. У школи се прате и анализирају сви 
случајеви насилног понашања. 

Стандард је у 
потпуности 
остварен 

5.5. У школи је 
развијена 
сарадња на 
свим нивоима 

5.5.1. У школи је организована сарадња 
руководећих, стручних и саветодавних 
тела. 

5.5.2. Ученички парламент у школи добија 
подршку за свој рад. 

5.5.4. Школа развија и негује различите 
облике активног учешћа родитеља у 
животу школе. 

Стандард је у 
потпуности 
остварен 
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5.5. У школи је 
развијена 
сарадња на 
свим нивоима 

5.5.6. Школа сарађује са актерима у 
заједници. 

5.5.7. У школи функционише систем 
редовног информисања родитеља о 
активностима и делатностима школе 

Стандард је у 
потпуности 
остварен 

2015/16. 

Н
А

С
ТА

В
А

 И
 У

ЧЕ
Њ

Е 

2.6. Наставник 
користи 
поступке 
вредновања 
који су у 
функцији даљег 
учења. 

2.6.1. Наставник врши оцењи-вање у 
складу са Правилником о оцењивању 
ученика. 

2.6.2. Наставник прилагођава захтеве 
могућностима ученика. 

2.6.3. Наставник похваљује напредак 
ученика. 

2.6.4. Наставник даје потпуну и 
разумљиву повратну информацију 
ученицима о њиховом раду. 

2.6.5. Наставник учи ученике како да 
процењују свој напредак. 

Стандард је у 
потпуности 
остварен 

2016/17. 

Н
А

С
ТА

В
А

 И
 У

ЧЕ
Њ

Е 

2.5. Наставник 
ефикасно 
управља 
процесом 
учења на часу 

2.5.1. Наставник ефикасно структурира и 
повезује делове часа. 

2.5.2. Наставник ефикасно користи време 
на часу. 

2.5.3. Наставник на конструктиван начин 
успоставља и одржава дисциплину у 

складу са договореним правилима. 
2.5.4. Наставник функционално користи 

постојећа наставна средства. 
2.5.5. Наставник усмерава интеракцију 

међу ученицима тако да је она у 
функцији учења (користи питања, идеје, 
коментаре ученика за рад на часу). 

2.5.6. Наставник проверава да ли су 
постигнути циљеви часа. 

Већина 
индикатора у 
потпуности 
остварени  

2017/18. 

Н
А

С
ТА

В
А

 И
 

У
ЧЕ

Њ
Е 

2.7. Наставник 
ствара 
подстицајну 
атмосферу за 
рад на часу. 

2.7.1.наставник показује поштовање према 
ученицима 

• 2.7.2. наставник испољава емпатију 
према ученицима 

• 2.7.3. наставник адекватно реагује на 
међусобно неуважавање ученика 

Сва три 
индикатора у 
потпуности 
остварена 

2018/19 

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

ЈА
 Р

А
Д

А
 Ш

К
О

-Л
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У

П
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Љ

А
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Е 
Љ

У
Д

С
К

И
М
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М
А
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Л

Н
И

М
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У

РС
И

М
А

 6.1. руковођење 
директора је у 
функцији 
унапређивање 
рада школе 

6.1.1. Постоји јасна организациона 
структура са дефинисаним процедурама 
и носиоцима одговорности. 

6.1.2. Формирана су стручна тела и 
тимови у складу са потребама школа и 
компетенцијама запослених. 

6.1.3. Директор прати делотворност рада 
стручних тимова и доприноси квалитету 
њиховог рада. 

6.1.4. Директор обезбеђује услове да 
запослени, ученички парламент и савет 
родитеља активно учествују у доношењу 
одлука у циљу унапређења рада. 

Стандард је у 
потпуности 
остварен 
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2018/19 

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

ЈА
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А
Д

А
 Ш
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О
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 У
П

РА
В

Љ
А

Њ
Е 

Љ
У

Д
С

К
И

М
 

И
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А
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Л
-Н

И
М
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ЕС

У
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И
М
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6.1. руковођење 
директора је у функцији 
унапређивање рада школе 

6.1.5. Директор користи 
различите механизме за 
мотивисање запослених. 

Стандард је у 
потпуности 
остварен 

6.2. У школи 
функционише систем за 
праћење и вредновање 
квалитета рада. 

6.2.1. Директор редовно остварује 
инструктивни увид и надзор у 
образовно-васпитни рад. 
6.2.2. Стручни сарадници и 
наставници у звању прате и 
вреднују образовно-васпитни рад 
и предлажу мере за побољшање 
квалитета рада. 
6.2.3. Тим за самовредновање 
остварује самовредновање рада 
школе у функцији унапређивања 
квалитета. 
6.2.4. У школи се користе подаци 
из јединственог информационог 
система просвете за вредновање и 
унапређивање рада школе. 
6.2.5. Директор ствара услове за 
континуирано праћење и 
вредновање дигиталне зрелости 
школе. 
6.2.6. Директор предузима мере 
за унапређење образовно-
васпитног рада на основу 
резултата праћења и вредновања. 

 

6.3. Лидерско деловање 
директора омогућава 
развој школ 

6.3.1. Директор својом 
посвећеношћу послу и 
понашањем даје пример другима. 
6.3.2. Директор показује 
отвореност за промене и 
подстиче иновације. 
6.3.3. Директор промовише 
вредности учења и развија школу 
као заједницу целоживотног 
учења. 
6.3.4. Директор планира лични 
професионални развој на основу 
резултата спољашњег 
вредновања и самовредновања 
свог рада. 

Стандард је у 
потпуности 
остварен 

6.4. Људски ресурси су у 
функцији квалитета рада 
школе 

6.4.1. Директор подстиче 
професионални развој запослених 
и обезбеђује услове за њихово 
остваривање у складу са 
могућностима школе. 
6.4.2. Запослени на основу 
резултата спољашњег 
вредновања и самовредновања 
планирају и унапређују 
професионално деловање. 

Стандард је у 
потпуности 
остварен 

________________________________________________________________________________________________________________ 

РАЗВОЈНИ ПЛАН МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР БАЈИЋ“ 
Страница 16 од 43 



МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад 

6.4. Људски ресурси су у 
функцији квалитета 
рада школе  

6.4.3. Наставници, наставници са 
звањем и стручне службе 
сарадњом унутар школе и 
умрежавањем између школа 
вреднују и унапређују наставу и 
учење. 

6.4.4. Запослени примењују 
новостечена знања из области у 
којима су се усавршавали. 

Стандард је у 
потпуности 
остварен 

6.5. Материјално-
технички ресурси 
користе се 
функционално 

6.5.1. Директор обезбеђује 
оптимално коришћење 
материјално-техничких ресурса. 

6.5.2. Наставници континуирано 
користе наставна средства у 
циљу побољшања квалитета 
наставе. 

6.5.3. Материјално-технички 
ресурси ван школе (културне и 
научне институције, историјски 
локалитети, научне 
институције, привредне и друге 
организације и сл.) користе се у 
функцији наставе и учења. 

Стандард је 
добро 
остварен 

6.6. Школа подржава 
иницијативу и развија 
предузетнички дух. 

6.6.1. Директор развија сарадњу и 
мрежу са другим установама, 
привредним и непривредним 
организацијама и локалном 
заједницом у циљу развијања 
предузетничких компетенција 
ученика. 

6.6.2. У школи се подржава 
реализација пројеката којима се 
развијају опште и 
међупредметне компетенције. 

6.6.3. Школа кроз школске 
пројекте развија 
предузимљивост, оријентацију 
ка предузетништву и 
предузетничке компетенције 
ученика и наставника. 

6.6.4. Школа укључује ученике и 
родитеље у конкретне 
активности у кључним 
областима квалитета. 

6.6.5. Директор развија 
међународну сарадњу и 
пројекте усмерене на развој 
кључних компетенција за 
целоживотно учење ученика и 
наставника. 

Стандард је у 
потпуности 
остварен 
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ЕКСТЕРНА ЕВАЛУАЦИЈА 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА СПОЉАШЊЕ ВРЕДНОВАЊЕ 
именованим решењем министра 

бр. 614-02-101/ 14 -15/13 од 29.01.2014.год. 
у саставу: 

Јован Вукчевић – руководилац тима евалуатора 
Др Драгана Малешевић 

Соња Миладиновић 
Димитрије Коларевић 

Област  Оствареност стандарда  

Школски програм и годишњи план У потпуности остварен стандард 

Настава и учење  У потпуности остварен стандард 

Постигнуће ученика  У потпуности остварен стандард 

Подршка ученицима У потпуности остварен стандард 

Етос  У потпуности остварен стандард 

Организација рада школе и руковођење  У потпуности остварен стандард 

Ресурси  Добро остварени  

• Школа је остварила сва четири истакнута стандарда (2.4., 2.6., 3.2. и 5.3.) 
• Школа је остварила свих 10 кључних стандарда  
• Школа је све изабране стандарде у потпуности остварила 
• Школа је остварила 100% кључних стандарда за вредновање (свих 15) 
• Школа је остварила 100% додатних стандарда 
 

ШКОЛА ЈЕ УКУПНО ОСТВАРИЛА 97% СВИХ СТАНДАРДА 
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 2014/2019. 
 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
Општи циљ приоритетне области 2: Ојачати педагошке компентенције наставника 

кроз континуирану едукацију и оспособљавање за самоевалуацију свога рада. 
Специфични циљ 1.1. Формирати базу стручног усавршања у складу са 

Правилником о стручном усавршавању. 
Специфични циљ 1.2. Спроведени семинари и обука за примену савремених метода 

и иновативних облика рада – подизање компетенција наставника.  
Специфични циљ 1.3. Едуковати наставнике – обезбедити стручну подршку за 

квалитетну реализацију инклузивног образовања. 
 

Задаци Реализовано Критеријум 
Успеха Техника Време Одгов. особе 

1.1.1. сачинити 
годишњи план 
школе о 
стручном 
усавршавању и 
напредовању 
наставника 

Сачињен је годишњи 
план рада школе о 
стручном 
усавршавању за сваку 
годину 

100% 
наставника 
упознато за 
сваку 
школску 
годину 

Извештаји у 
Годишњим 
извештајима 
рада школе 

август 
2014-
2019 
године 

Директор, 
Тим за 
стручно 
усавршавање 

1.1.2. сачинити 
извештај о 
стручном 
усавршавању 
наставника на 
нивоу школе 

Сачињени појединачни 
извештаји. 

За свако стручно веће. 
За целу школу за сваку 

годину посебно 

Сви 
извештаји су 
урађени 

Записници са 
састанка Тима 
за стручно 
усавршавање 
Годишњим 
извештајима 
рада школе 

2014-
2019 

Директор, 
Тим за 
стручно 
усавршавање 

1.1.3. Праћење 
евиденције  

личног 
професионално
г развоја 
наставника 

Сачињени су планови за 
сваку годину у склопу 
потрфолиа свих 
наставника 

Сви 
наставници и 
стручни 
сарадници 
имају лични 
план струч. 
усавршавања 

Извештаји, 
записници 
сваког 
наставника 
Увид у 
портфолио 

Сваке 
шк. 
године 
од 
2014-
2019 

Тим за 
стручно 
усавршавање 
директор, 
наставници 

1.2.1. Праћење 
оспособљеност
и наставника 
за примену 
савр. метода и 
реализација  

Одржана 4 угледна часа 
Посета часовима сваке 

године по 28 часова 

50% 
реализовано 
30% часова 
годишње 
реализовано 
од 
планираног  

Записници, 
увид у 
одговара- 
јућу 
документа 
цији  

2014-
2019 

Тим за струч. 
усавршавање 
Тим за 
мониторинг 
наст. процеса 

1.2.2.Резултати 
примене 
новостечених 
знања у 
припреми и 
реализацији 
наставе 

Примљена су 
новостечена знања. 

Оствaрени су резултати 
ученика на 
такмичењима, 
наступима 

Реализовано 
100 % 

Анализе -
Културно 
јавна 
делатност 
школе 

2014-
2019 

Стручна 
већа, Тим 
за стручно 
усавршавање 
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1.2.3. Појачати 
професионалне 
компентенције 
наставника 

Наставници су 
едуковани кроз разне 
семинаре: 
5. 12. 2015. „Родитељ – 
пријатељ и сарадник“ 
К4П9 
30. 8. 2016. „Трансфер 
знања и нтердисципли- 
нарност наставних 
садржаја стручних и 
општеобразовних 
предмета у области 
музичке уметности“  
К2 П8 
10. 1. 2017. „Да нам 
школа буде сигурна“  
К3 П4 
22 -30.08.2017. 
„Достизање основних 
дигиталних 
компетенција 
наставника 
11. 1. 2018. „Стрес у 
школи–превазилажење, 
промена“ К4 П4 
30. 8. 2018. „Анализа 
музичког дела у настави 
и извођачкој пракси” 
К1П1 

 Увид у 
документа 
цији стручних 
већа; Тима за 
стручно 
усавршавање 

Сваке 
шк. 
године 
у 2014-
2019 

Директор 
пп служба 
Руководиоци 
стручних 
већа 

1.2.3. Појачати 
професионалне 
компентенције 
наставника 

и друге који су у 
документацији 
стручних већа 
Комуникационе и 
презентационе вештине 
у области музичких и 
друштвено 
хуманистичких 
предмета К4 П3, 
Изводе угледне часове  
Одржавају се јавни 
часови по разредима, 
70 јавних часова 
годишње 

90% 
наставника 
едуковано 
кроз разне 
семинаре 
50% 
угледних 
часова 
годишње је 
реализовано 
100% јавних 
часова 
реализовано 

увид у 
документа 
цији стручних 
већа; Тима за 
стручно 
усавршавање 

Сваке 
шк 
године 
у 2014-
2019 

директор, пп 
служба 

Руководиоци 
стручних 
већа 

1.3.1. 
Перманентно 
информисање 
Настав. већа и 
Савета родитеља 
о новинама у 
инклузивном 
образовања у 
музичкој школи 

Наставничко веће и 
Савет родитеља 
упознати о увођењу 
инклузивног 
образовања 

наставници и 
родитељи 
прихватају 
увођење ИО 

записници 
Тима за 
инклузивно 
образовање 

2014-
2019 

Директор 
Стручни тим 
за 
инклузивно 
образовање 
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1.3.2.Едукација 
наставника и 
стручних 
сарадника из 
области 
инклузивног 
образовања 

реализована едукација 
наставника и 
стручних сарадника 
из области инклузије 

Сви 
наставници 
који су 
укључени у 
рад ИО 

Увид у 
документаци
ју за 
инклузивно 
образовање 
Тима  

2014-
2019 

Наставници 
Стручни тим 

за инклу 
зивно 

образовање 

1.3.3. 
Извршити 

набавку 
неопходних 
учила 

набављена неопходна 
учила за ученике са 
посебним потребама 

Наставници 
и ученици 
у раду 
користе 
учила за 
помоћ 
ученицима 
са 
посебним 
потребама 

Систематско 
посматрање 
часова 

Пописна листа 
учила 

Извештај 
директора о 
извршеним 
набавкама 

2014-
2018 

Наставници 
Стручни тим 

за 
инклузивно 
образовање 

родитељи 

 
 

КОМУНИКАЦИЈА УНУТАР ШКОЛЕ 
 
Општи циљ приоритетне области Унапређење комуникације у колективу 

неговањем толеранције, разумевања и уважавања личности у односу на професионалну 
компетентност, радно искуство, креативност. 

Специфични циљ 2.1. Боља комуникација у школи на свим релацијама у циљу 
ефикасности њеног рада. 
 

МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 
 

Задаци Реализовано Критеријум 
успеха 

Техника Период Одг. особе 

2.1.1. Обучити 
наставнике 
умећу успешне 
комуникације и 
толеранције 

Одабрани су семинари 
који су акредитовани 
од МП 

„Родитељ – пријатељ и 
сарадник“ 

Комуникационе и 
презентационе 
вештине у области 
музичких и 
друштвено 
хуманистичких 
предмета 

95 наставника 
похађа први 
семинар и 
60 други 
семинар 

Извештаји о 
стручном 
усавршава
њу 

2014 
-2019 

Наставници, 
Тим за 
стручно 
усавршавање 
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2.1.2.Уважавање 
различитости у 
односу на: 
професионалну 
компетентност, 
радно искуство 
креативност 

Организоване две 
радионице 
комуникације 
(школа толеранције 
„Ја у туђим 
ципелама“), 

организовање 2 
трибине, са 
актуелном 
тематиком на 
родитељским 
састанцима за ученке 
ОМШ, 2 угледна 
часа годишње 

50% 
Наставника 
учествују у 
радионицам
а, угледним 
часовима 

Извештаји о 
стручном 
усавршава-
њу унутар 
установе 
по 
стручним 
већима 

2014- 
2019 

Наставници,  
Тим за 

стручно 
усавршава-
ње 

ПП служба 

2.1.3. Неговање 
толеранције и 
разумевања 

Уочљиви ефекти 
тимског рад у оквиру 
Стручних органа, 

тимова и педагошког 
колегијума 

рад у оквиру 
заједничких 
пројеката у школи 

Наставници 
задовољни 
размењују 
искуства, 
добра 
атмосфера у 
школи 

Записници 
са 
састанака 

2014- 
2019 

Координатори 
тимова, 
руководиоц
и стручних 
већа 

2.1.4. Ефикаснија 
комуникација 
на релацији: 
стручни, 
руководећи и 
саветодавни 
органи 

Сваког понедељка су 
одржавани састанци 
колегијума и 
састанци 
мониторинга и 
евалуације наставног 
процеса 

55 седница 
наставничког већа  

4 састанка актива 
годишње 

по 3 Састанка тимова 
годишње 

90% 
наставника 
разуме како 
функциони
ше сарадња 
на релацији 
стручни, 
руководећи 
и 
саветодавни 
органи 
школе 

Записници 
стручних 
већа на 
којима су 
наставници 
потврдили 
да разумеју 

Записници 
наставни-
чког већа 

Записници 
Тимова 

2014-
2019 

Директор, 
Стручна већа, 

стручни 
активи, 
тимови 

2.1.5. Ефикаснија 
комуникација 
на релацији 
родитељи- 
ученици -
наставници 

Одржана трибина са 
темом: „Развој 
самопоуздања код 
детета“ и „Ваше дете 
ученик музичке 
школе“. 

Није реализовано 
анкетирање 
родитеља у погледу 
тема за које су 
заинтересовани а 
везане су васпитање, 
образовање и рад 
школе 

Одржано 2 
трибине 
годишње на 
којима је 
учествовало 
20% 
родитеља 

Записници 
Видео 

записи, 
извештаји, 
продукти. 

2014-
2019 

Наставници 
Одељењске 
старешине 
ученици, 
директор, 
стручни 
сарадници 
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ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
Општи циљ приоритетне области 3: Развој самопоуздања, друштвене укључености 

у све сфере живота и перманентно усвајање знања. 
 
Специфични циљ 3.1. Лични и социјални развој ученика 
 
МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА 

 
Зада-
ци реализовано Критериј успеха Техника Време Одгов. особе 

Бр
иг

а 
о 

уч
ен

иц
им

а 

Ученици су безбрижни у 
школском окружењу 

Понашају се у складу са 
кодексом понашања и 
Правилником о 
понашању у музичкој 
школи 

 
Одељењске старешине и 

психолог проводи врема 
у разговорима са 
ученицима и родитељима 

Сарадња са здравственом 
службом и 
Саветовалиште за младе. 

Реализоване су сваке 
године радионице о 
Репродуктивном здрављу 
младих за прве разреде. 

Реализовани чосови са 
темама: 

Ментално здравље младих 
– наркоманија у свим 
одељењима сваке године, 

Превенција сексуалног 
партнерског насиља међу 
младима 2018. и 

Едукација адолесценткиња 
за самопреглед дојки. 

Боље оцене 

-Већина ученика 
задовољна 

Смањен број 
васпитно 
дисциплинских 
мера начињених 
због 
недисциплине 

- обављени 
разговори 

-већи просек и 
боља пролазност 
ученика у 
наредне разреде 

 
 
-100% реализована 

сарадња са 
Саветовалиштем 
за младе 

 

Посматрање 
Записници са 

седница и 
протокол о 
васпитном 
раду са 
ученицима  

 
Протокол рада 

са 
ученицима и 
родитељима 
(записници) 

Досијеи 
ученика 

 

Конти
нуир
ано, 
сваке 
годи
не 

Сви запослени 
Психолог 

школе 
Мирјана 
Ђукић 

 
 
 
Одељењске 
старешине 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолог 

школе 
Мирјана 
Ђукић 

П
од

рш
ка

 у
че

њ
у 

Израђен је добро 
конципираног плана рада 
наставника 

- редовно је праћење и 
разматрање напретка и 
успеха ученика  

 - стручна помоћ настав. у 
пружању подршке 
ученицима у процесу 
учења 

Развијена 
мотивација, 
помоћ у 
превазилажењу 
неуспеха 
ученицима 

Анализа 
успеха  

Конти
нуир
ано, 
сваке 
годи
не 

Одељењске 
старешине, 
професори 
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Л
ич

ни
 и

 с
оц

иј
ал

ни
 р

аз
во

ј 
 

Саветодавни разговори са 
психологом школе 

Успех ученика и 
напредовање, 

Добра клима у 
одељењу. 70 % 
ученика је 
усвојило методе 
успешне 
комуникације и 
основне 
елементе 
асертивне 
комуникације  

Досијеи 
ученика 

Анкета 
 
 

Контину
ирано, 
сваке 
године 

Психолог 
школе М. 
Ђукић 

Разредне 
старешине
руководио 
ци одсека 

П
ро

фе
си

он
ал

на
 о

ри
је

нт
ац

иј
а 

Информативни састанци и 
сусрети са разним 
релевантним 
представницима 
институција сваке 
године: Висока школа за 
образовање васпитача 
Кикинда, Висока школа 
за образовање васпитача 
Нови Сад, Филозофски 
факултет Нови Сад, 
Академија уметности 
Нови Сад, ФТН студије 
сценског дизајна. 

50% ученика који 
су наставили 
даље школовање 
и уписали 
факултете 

Брошуре, 
презентације 
плакати,  

анализа 
Развојног 
плана  

професио-
нална 
оријентација 

Друго 
полуго
дишт 
сваке 
године 

Психолог 
школе 
Мирјана 
Ђукић 
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SWOT анализа 
Стручни актив за Развојно планирање је сачинио SWOT анализу на основу само-

вредновања и вредновања Школе и извештаја о реализацији Развојног плана , као и на 
основу извештаја о раду школе у претходних пет година. 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

Одлична презентација школе 
Мотивисани ученици 
Стручан наставни кадар 
Постојећа слика о школи у јавности 
Квалитетан и посвећен кадар 
Добра сарадња са родитељима 
Редовно и квалитетно извођење наставе 
Позитиван утицај на развој личности 
Руковођење школом 
Љубав према музици 
Велики број талентованих ученика 

Недовољно квалитетна међупредметна 
комуникација међу наставницима 
Недостатак простора за одржавање 
наставе 
Недостатак довољног броја инструмената 
за изнаjмљивање 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

Учешће у међународним пројектима 
Организација међународних такмичења 
Организација конференција за музиче 
педагоге различитих профила 
Организација стручних скупова, 
семинара, мајсторских школа за време 
распута  
Активно учешће у културним 
дешавањима града  

Смањење броја ученика у средњој школи 
Ограничене финансије 
Наметнуте административне, 
обесхрабрујуће обавезе 
Превелик број ресторана и кафића 
Инсистирања на форми, а не на садржају 

 

На основу анализе свих предходних докумената дефинисали смо…  
 

МИСИЈУ ШКОЛЕ 
 

„Да би у народу могли што више музичку уметност неговати, потребно је, 
да се интелигентнији слојеви друштва нашег по школама тако васпитавају и 
музички спреме, да, кад уђу у народ, могу стварати и поучавати... 

У Музичкој школи ђак се упућује на самосталан рад и дужност, а то утиче 
на васпитање карактера дететова. Ученик је сигуран да ће добити добру 
наставу. Музичка школа свестрано васпитава ученика. Она не само да учи ученика 
добро свирати, него учећи га теорији музичких наука, васпитава га да музику као 
науку разуме и да у њој ужива.." 

Исидор Бајић, 1909. Године 

 

 

2014-2019 
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ЛИСТА ПРИОРИТЕТНИХ ПОТРЕБА ПО ОБЛАСТИМА КВАЛИТЕТА 
 
Ни после 104 година постојања, ова образовно-васпитна стручна установа није 

изневерила идеје свог оснивача. Ученици Музичке школе „Исидор Бајић“ присутни су не 
само у такмичарским дисциплинама разноврсних смотри, сусрета, такмичења и фестивала, 

већ су и саставни део музичког 
живота Новог Сада.  

За квалитет су заслужни 
пре свега врсни педагози које је 
школа окупила међу својим 
кадровима, а који своја сазнања из 
стручних области несебично 
преносе на ученике. 

У последње две деценије 
Школа је више пута проглашавана 
за најбољу музичку школу у 
Србији. 

Ми смо Школа која код 
ученика негује, подстиче, развија 
и обликује способност процене 
естетских и културних 
вредности.  
  
  

  
 
И ... ВИЗИЈУ ШКОЛЕ  

• Желимо ОТВОРЕНУ ШКОЛУ са атрактивним образовним услугама за ученике и 
све остале учеснике у наставном процесу. 

• Желимо Школу која тежи активној улози у друштвеном окружењу, ослушкивању 
његових потреба кроз остварење и задовољење својих потреба, а у складу са 
интересима окружења. 

• Желимо Школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће унутрашња 
реформа стално трајати. 

• Желимо ШКОЛУ КОЈА УЧИ!!!  

• ... И ДА БУДЕМО: Школа која негује толеранцију и демократичност, 
одговорност, објективност и способност да се мењамо.  

 
 
 
 
 

Хор музичког забавишта на Зимзаријама, 
децембар 2018. 
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МОТО ШКОЛЕ 
 

ППррооннаађђии    
ииннссппиирраацциијјуу 
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МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад 

ЛИСТА ПРИОРИТЕТНИХ ПОТРЕБА ПО ОБЛАСТИМА КВАЛИТЕТА 
 
Анализом потреба свих интересних група по областима квалитета и на основу 

Самовредновања рађеног у предходном периоду, дошли смо до следећих приоритетних 
потреба: 

 
1. НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 
Образложење: Унапређивање компетенција наставника у области планирања и 

реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања 
релевантних за циљеве и исходе предмета): 

ο Повећање квалитета знања 
ο Настава са јасно постављеним циљевима чије је остваривање лакше пратити 
ο Индивидуализована настава у складу са ученичким васпитним и образовним 

потребама (посебно кроз сачињавање ИОП-а) 
ο Активније учешће ученика у образовном процесу (посебно у процени свог 

напретка, кроз диференцирану наставу) 
ο Интеракција између наставника и ученика, са јаснијим повратним 

информацијама наставника 
ο Осавремењaвање наставе и садржаја  

 
2. КОМУНИКАЦИЈА УНУТАР ШКОЛЕ 

 
Образложење: Наставни процес у музичкој школи има своје специфичности, а то 

су: разредна, групна и индивидуална настава. Различита организација наставе и њена 
различита динамика одвијања у току наставног дана отежава комуникацију међу 
професорима.  

Побољшање комуникације на релацији:  
ο наставник – наставник;  
ο наставник – ученик; 
ο наставник – ученик – родитељ; 

 
3. ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 
Образложење: На основу праћења ученика кроз професионалну орјентацију 

закључили смо да треба перманетно радити на подизању свести о потреби самоевалуације 
и процене сопственог рада у циљу изградње сопствене професионалне каријере.  
ο Побољшање комуникације међу професорима у мрежи помоћи ученицима, 
ο Ефикасно праћење промена у напредовању ученика, 
ο Развој способности за целоживотно учење, 
ο Понуда ваннаставних активности и секција на основу интересовања ученика. 
 
4. РЕСУРСИ  
 

Образложење: Музичка школа „Исидор Бајић“, већ годинама ради у неусловном 
простору за који школа плаћа закуп на месечном нивоу. Изградња нове школске зграде је 
почела 2016. године и одвија се фазно. Трећа фаза изградње је започела, 5. марта 2019. 
године. Завршетак градње целог објекта Музичке школе „Исидор Бајић“ и Балетске школе 
са концертном двораном је планиран 2020. године, када је планирано и пресељење школе у 
нову зграду. 
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Завршетак следећих пројеката: 
 

1. Главни архитектонски пројекат  

2. Главни пројекат конструкције 

3. Главни пројекат саобраћајница 

4. Главни пројекат хидротехничких инсталација 

5. Главни пројекат електроенергетских инсталација 

6. Главни електро пројекат електромоторног погона 

7. Главни електро пројекат трафо станице 

8. Главни пројекат телекомуникационих и сигнални инсталација 

9. Главни пројекат машинских термотехничких инсталација 

10. Главни пројекат лифтова 

11. Главни пројекат сценске технологије вишенаменске концертне дворане и сале за јавне часове 

12. Главни пројекат саобраћајне сигнализације 

13. Главни пројекат спољног уређења и озелењавања 

14. Главни пројекат заштите од пожара 

15. Главни пројекат акустике 

16. Елаборат енергетске ефикасности 

17. Пројекат фасаде 

18. Урбанистички пројекат комплекса музичке школе 
 

ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 
 

ОПШТИ ЦИЉ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

ПРИОРИТЕТНЕ ОБЛАСТИ 

Настава и учење Комуникација унутар 
школе 

Подршка ученицима Ресурси  

Општи циљ Општи циљ Општи циљ Општи циљ 

Ојачати компентенције 
наставника у области 
планирања и 
реализације наставе 
оријентисане на исходе 
и подизање нивоа 
методичких знања 

Унапређење 
комуникације у односу 
на професионалну 
компетентност, радно 
искуство, креативност. 

Подизање свести код 
ученика о потреби да 
сами врше, 
самоевалуацију, процену 
усвојеног знања и 
планирања сопствене 
каријере  

Израда пројекта 
за трећу фазу 
– опремање 
новог 
школског 
објекта  
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 НАСТАВА И УЧЕЊЕ  

Општи циљ приоритетне области:  
Ојачати педагошке компентенције наставника кроз континуирану едукацију и оспособљавање за 

самоевалуацију и самовредновање свога рада. 

ЦИЉЕВИ:  
1. Спроведени семинари и обука за примену савремених метода и иновативних облика рада – 

подизање компетенција наставника 
2. Едуковати наставнике – обезбедити стручну подршку за квалитетну реализацију инклузивног 

образовања 

ЗАДАТАК: 
1. Едукација наставника опште образовне наставе за тематско планирање и пројектну наставу. 
2. Оспособљавање наставника за примену савремених метода и успешности у реализацији наставе 

активна примена новостечених знања у припреми и реализацији наставе. 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР УСПЕХА НОСИОЦИ ПЕРИОД 

1.1.1 Организовање семинара за 
развој међупредметних 
компентенција наставника-
пројектно планирање 

Наставници присуствовали 
семинару 

Тим за стручно 
усавршавање 
запослених 

Друго 
полугодиште 
2019. 

1.1.2 Упознавање наставника са 
савременим методама, 
техникама, облицима рада 

Наставници примењују 
ново стечена знања 

Наставник, 
педагог 

Током сваке 
године 

1.2.1 Сачињавање анализе 
припрема и реализације часова 
са применом новостечених 
знања 

Наставници примењују 
пројектну наставу 

Стручна већа, 
стручни активи 

2019-2024 

1.3.1 Наставници су мотивисани и 
изводе угледне часове са 
применом савремених метода  

Организовани јавни 
часови са одређеном 
темoм по разредима –
међупредметне 
компетенције 

Педагошки 
колегијум,  

Стручна већа, 
Стручни 
активи 

2019-2024 

ЗАДАТАК 
2.1 Едукација наставника инклузивног образовање 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР УСПЕХА НОСИОЦИ ПЕРИОД 

2.1.1 Укључивање наставника у 
транзицију ученика из једне 
образовно васпитне установе у 
другу образовно васпитну 
установу. 

Задовољни наставници-
успешно остварена 
транзиција 

Мотивисани родитељи 

Директор, 
Тим за 

инклузивно 
образовање  

2019-2024 
 
По потреби 
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КОМУНИКАЦИЈА УНУТАР ШКОЛЕ 
 
Општи циљ приоритетне области: 
Унапређење комуникације унутар стручних већа, актива и других организационих целина кроз 

професионалну компетентност, радно искуство, креативност. 

ЦИЉ: Боља комуникација у школи на свим релацијама у циљу ефикасности њеног рада. 

ЗАДАТАК: 
1.1 Обучити наставнике и ваннаставно особље умећу успешне комуникације и толеранције 
1.2 Уважавање различитости у односу на: професионалну компетентност, радно искуство, 

креативност 
1.3 Неговање толеранције и разумевања 
1.4 Ефикаснија комуникација на релацији: стручни, руководећи и саветодавни органи 
1.5 Ефикаснија комуникација на релацији родитељи- ученици - наставници 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР УСПЕХА НОСИОЦИ ПЕРИОД 

1.1.1  
Одабрати семинар са одговарајућом 

темом 
- обезбедити средства за семинар од 

Градске управе 
- Пратити ефекте семинара на 

комуникацију у колективу 

90% наставника похађа 
акредитоване семинаре 
-наставници примењују 
аксиоме комуникације; 

Укључивање 
ваннаставног особља у 
семинаре и предавања 
на тему комуникације;  

Директор, 
Тим за стручно 

усавршавање 

Током 
сваке 
године 

1.2.1.  
Организовати радионице 

комуникације - организовање 
трибина, саветовање. са актуелном 
тематиком 

- наставници учествују у 
радионици 
комуникације 

- 2 угледна часа годишње 

Тим за стручно 
усавршавање, 
стручна служба 

Током 
сваке 
године 

1.3.1.  
Тимски рад у оквиру Стручних органа, 

тимова и педагошког колегијума 
- рад у оквиру заједничких пројеката у 

школи 
- организовање заједничких дружења 

Уочљиви ефекти тимског 
рада у оквиру стручних 
веће, актива и 
педагошког колегијума 

-једном годишње 
заједничко дружење на 
крају школске године 

Директор, Стручна 
већа, стручни 
активи, тимови, 
пп служба 

Током 
сваке 
године 

1.4.1 
- Одређени начини комуникације и 

праваца информисања свих актера 
- Прикупљање предлога о начину 

преношења информација о задацима 
стручних, руководећих и 
саветодавних органа 

- Доношење закључака и дефинисање 
правила комуникације на свим 
релацијама 

Редовни састанци тимова, 
актива, стручних већа, 
колегијума 

Директор, Стручна 
већа, стручни 
активи, тимови 

Током 
сваке 
године 

1.5.1. Организовање заједничких 
трибина на којима ће учествовати 
родитељи, ученици и наставници 

1 трибина годишње Стручна служба, 
наставници, 
стручни тимови 
у школи, активи 

Током 
сваке 
године 

________________________________________________________________________________________________________________ 

РАЗВОЈНИ ПЛАН МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ИСИДОР БАЈИЋ“ 
Страница 31 од 43 



МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 
 
Општи циљ приоритетне области: 
 Ојачати свест код ученика о потреби да сами врше самоевалуацију, процену усвојеног знања и 

планирања сопствене каријере  

ЦИЉЕВИ:  
1. Подизање свести код ученика о потреби да сами врше самоевалуацију свој рада 
2. Развијати код ученика вештине за самопроцену усвојеног знања  
3. Подстицање ученика за планирањем сопствене каријере  
4. Резултате ученика и наставника подржавати и промовисати 
5. У школи се подржава развој међупредметних компентенција 
ЗАДАТАК: 
1.1. Едукација ученика – предавања, саветовања, организовање активности за развој социјалних 

вештина 
2.1. Едукација, упућивање и саветовање наставника у примени метода и облика рада који ће 

оспособити ученика за самопроцену свога рада 
3.1. Едукација ученика о изради сопственог портфолиа 
4.1. Промовисање резултата ученика путем сајта школе и повезивање са свим институцијама и 

мрежама које промовишу рад младих, талетованих  
5.1.Развијати компентенције за целоживотно учење, предузимљивост и предузетништво 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР УСПЕХА НОСИОЦИ ПЕРИОД 

1.1.1.Ученици усвајају 
знања и врше 
самоевалуацију 

Урађена самоевалуација 
сопственог рада 

Наставници, одељењски 
старешина,педагог, 
психолог. 

Друго 
полугодиште 
2019. 

1.1.2.Упознавање 
ученика са вештином 
асертивне 
комуникације 

Ученици лакше решавају 
конфликтне ситуације и 
асертивни су. 

Наставници, одељењски 
старешина, педагог, 
психолог. 

Током сваке 
године 2019-
2024 

1.1.3.Ученици посећују 
јавне наступе других 
ученика и ученика 
других профила. 

Ученици упознају и уче 
једни од других-
хоризонтално учење. 

Наставници, Стручна већа 
одсека, пп служба. 

Током сваке 
године 2019-
2024 

2.1.1. Наставници 
примењују нове методе 
и облике рада 

Ученици самопроцењују 
свој рад,усвојена знања. 

Наставник, педагог. Током сваке 
године 2019-
2024 

3.1.1. Сваки ученик пише 
свој портфолио 

Сви ученици имају 
сачињене портфолије. 

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

По потреби 
током сваке 
године 

4.1.1Ажурирање 
информација о 
резултатима ученика  
на сајту школе и 
повезивање са 
институцијама које 
промовишу рад младих 
и талентованих ученика 

Оставарена сарадња са 
институцијама које 
промовишу рад младих 
и талентованих 
ученика. 

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

По потреби 
током сваке 
године 
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5.1.1. Омугућити ученику 
да се упозна са 
различитим 
стратегијама учења, 
прилагођава их 
природи градива и 
циљевима учења 

Ученици лакше 
савладавају процес 
учења. 

Предметни наставник 
(наставници стручних 
предмета, главног 
предмета) 

Стручно веће. 

Током сваке 
године 

5.1.2 Ученик разуме 
важност личне 
активизације и показује 
иницијативу у 
упознавању тржишта 
рада 

Ученик је упознат са 
карактеристикама 
тржишта рада (захтеви 
радних места, начин 
функционисања 
институције, 
позицирањем у свету 
бизниса). 

Стручна већа и активи 
Наставник: српског језика 

и књижевности, 
рачунарства и 
информатике, главног 
предмета, стручних 
предмета. 

Током сваке 
године 

5.1.3Ученик 
идентификује и 
адекватно представља 
своје способности и 
вештине 

Ученик уме да напише 
СВ и мотивационо 
писмо. 

Стручна већа и активи 
Наставник: српског језика 

и књижевности, 
рачунарства и 
информатике, главног 
предмета, стручних 
предмета. 

Током сваке 
године 

5.1.4 Ученик комуницира 
са послодавцима, има 
способност постављања 
адекватних и реалних 
циљева 

Прихвата ризике, 
планира ресурсе и 
њима управља. 

Стручна већа и активи 
Наставник: српског језика 

и књижевности, 
рачунарства и 
информатике, главног 
предмета, стручних 
предмета. 

Током сваке 
године 
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РЕСУРСИ 
 

Општи циљ приоритетне области: 
 

Завршетак изградње најсевременије Музичке школе у југо-источној Европи, са свим садржајима 
који су потребни за извођење специфичне наставе.  

Реализацијом пројекта остварује се осавремењавање просторних, техничких, хигијенских, 
безбедносних услова у којима се изводи настава. Повећава се капацитет и могућност уписа 
већег броја заинтересованих ученика. 

Постизање одрживости пројекта чињеницом да Градска управа за образовање, у сарадњи са 
другим управама Града Новог Сада, пружа подршку и административну помоћ у поступцима 
прибављања пројектно техничке документације, изградњи и опремању новог објекта за 
образовање ученика према највишим стандардима, што ће значајно утицати на очување и 
развој културе Града Новог Сада. 

ЦИЉЕВИ:  
1. Обезбеђивање материјално-техничких ресурса у новом простору, 
2. Tрајно решавање проблема смештаја објекта музичке школе, 
3. Обезбеђивање наменских услова за рад, према нормативима из Правилника о нормативима за 

пројектовање школских објеката,  
4. Остваривање економских циљева, који се огледају у омогућавању висококвалитетног 

основног и средњег музичког образовања што већем броју деце што би последично омогућило 
повећање њихове спремности за живот и повећање културних вредности како града Новог 
Сада тако и АП Војводине и Републике Србије,  

5. Значајно повећање могућности додатне наставе и развијање додатних вештина и знања по 
којима је наша школа веома позната и у међународним круговима, 

6. Организовање регионалног центра за подршку талентима у свим областима уметности,  
7. Неговање и унапређење дечјег стваралаштва,  
8. Развој и реализација програма уметничког инклузивног образовања,  
9. Организовање и реализација већег броја мултиетничких програма на језицима националних 

заједница у Војводини,  
10. Унапређење студијских капацитета са најсавременијом опремом за аудио и видео снимање.  

ЗАДАТАК 
1.1. Израда сепарата пројекта за четврту фазу и почетак радова на 4. Фази - изолатерски, 

керамички и молерско-фарбарски радови, спуштени плафони, фасадерски радови, уградња 
лифта, радови на партерном уређењу, колoвозна конструкција, водовод и канализација, 
електроенергетске инсталације, електромотрони погон, телефонска централа, видео надзор, 
дојава пожара, озвучење, сценска технологија, акустика, расхладне машине, климатизација и 
вентилација, саобраћајна сигнализација, систем заштите од пожара, елаборат енергетске 
инсталације, озелењавање простора, бунари за загревање објекта. 

1.2. Израда пројекта опремања - обухвата набавку намештаја и опреме, музичких инструмената, 
видео и сценске технике, информатичке опреме и наставних средстава. 

1.3. Завршетак изградње најсевременије Музичке школе у југо-источној Европи, са свим 
садржајима који су потребни за извођење специфичне наставе. Коришћење могућности 3у1, 
односно коришћење свих капацитета Музичке школе, балетске школе и концертне дворане. 

АКТИВНОСТИ ИНДИКАТОР 
УСПЕХА 

НОСИОЦИ ВРЕМЕНСКИ 
ОКВИР 

1.1.1.Израда сепарата 
пројекта четврте фазе 
изградње 

Припрема пројектно-
техничке 
документације за 
потребе јавне набавке. 

Директор,помоћник 
директора, пројектантска 
кућа. 

Март-април 
2019. године. 
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1.1.2.Расписивање јавне 
набавке за изградњу 4. 
фазе 

Завршетак комплетног 
процеса јавних 
набавки у фазној 
изградњи школе. 

Директор, Конкурсна 
комисија 

Април 2019. 
Године 

1.1.3.Почетак радова на 
изградњи 4. фазе 
радова 

Улазак у финалну фазу 
радова. 

Извођач радова, 
инжењерски надзор. 

Мај 2019. 
Године 

1.2.1. Израда пројекта 
опремања 

Стварање предуслова за 
осавремењавање 
наставе. 

Директор,помоћник 
директора, пројектантска 
кућа. 

Април 2019. 
Године 

1.2.2.Расписивање јавне 
набавке за израду 
Пројекта опремања. 

Завршетак комплетног 
процеса јавних 
набавки. 

Директор, Конкурсна 
комисија 

Друга 
половина 
2019. 
Године. 

1.3.1.Завршетак 
изградње 
најсавременије 
Музичке школе у 
југо-источној Европи. 

Обезбеђивање простора 
који у потпуности 
задовољава све 
захтеве наставе, како 
у квалитативном тако 
и у квантитативном 
виду. 

Град Нови Сад, Градска 
управа за образовање, 
директор, помоћници 
директора. 

Током 2020. 

1.3.2. Технички пријем 
објекта и добијање 
употребне дозволе. 

Пресељење у нову 
школску зграду. 

Стручни надзор, 
Инспекције,  
Директор школе. 

Јун 2020. 

1.3.3. Осавремењавање 
просторних, 
техничких, 
хигијенских, 
безбедносних услова 
у којима се изводи 
настава. 

Повећавање капацитета 
и могућност уписа 
већег броја 
заинтересованих 
ученика. 

Министарство просвете, 
Школски одбор, Град 
Нови Сад, Градска управа 
за образовање, директор, 
помоћници директора. 
Педагошки колегијум. 

Током 2020-
2024 

 
 Напомена: Наставне просторије по пројекту заступају принципе савременог 
образовања, који се крећу у смеру специјализације знања, и испуњавају захтеве потребне 
за извођење наставе стручних предмета, док са друге стране тежи флексибилном 
коришћењу простора за општу наставу. Такође, заступа креативно обликовање које 
успоставља нове просторне односе и на тај начин повезује зоне различитих школских 
активности.Пројекат омогућује кабинете и просторије за наставнике(зборнице), потпуно 
информатички опремљене и специјализоване за кавалитетну припрему за рад наставника. 
Приликом планирања простора посебна пажња је посвећена специфичним захтевима 
појединих група наставних предмета и области. Заступљени су сви потребни нормативи 
површине наставног простора по ученику у школи, с обзиром на педагошке и хигијенско-
техничке захтеве. Не треба да се заборави да је свим просторијама намењеним музици 
нужно потребна акустичност и одговарајућа звучна изолација, што је било једно од 
кључних питања приликом пројектовања и обликовања простора, али и одабира 
конструкције и материјала за грађење и облагање површина. Реализација пројекта у 
потуности мења и осавремењује просторне, техничке, хигијенске, безбедносне услове у 
којима се изводи настава и уводи школу у потпуно нов период развоја. 
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IV. ПЛАН АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ ЗА ПЕРИОД 2014–2019 
 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА СТИЦАЊЕ 
ЗВАЊА ПЕДАГОШКОГ САВЕТНИКА 

 
Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, 

васпитача и стручних сарадника објављеном у „Сл. гласнику РС“, бр. 81/2017 и 48/2018, 
чл. 24. ближе су одређени услови и поступак напредовања и стицања звања. 

Наставник, васпитач и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја да 
напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки саветник, виши 
педагошки саветник и високи педагошки саветник под условима и по поступку утврђеним 
овим правилником. Звања стичу се, по правилу, поступно.  

 У установи звања могу да стекну до 25% од укупног броја запослених наставника, и 
стручних сарадника, и то: звање педагошког саветника до 15%, самосталног педагошког 
саветника - до 5%, вишег педагошког саветника - до 3% и високог педагошког саветника - 
до 2%.  

Школа у наредном петогодишњем плану планира да 5% наставника односно стручних 
сарадника стекне звање педагошког саветника.  

На основу индикатора вредновања, утврђено је да ће се стручно усавршавање 
одвијати у правцу који одговара већини наставника то јест, наставници ће развијати 
компетенције: компетенције за наставну област, предмет и методику наставе, 
компетенције за поучавање и учење, компетенције за подршку развоју личности ученика - 
подстицање ученика на самооцењивање и самостално проналажење одговора на питања, 
компетенције за комуникацију и сарадњу. 
 

Општи циљ: 5% наставника односно стручних сарадника Школе стекло звање педагошког 
саветника.  

Задаци Активности План евалуације 

Повећање 
нивоа 
компетенција 
из области 
Наставна 
област, 
предмет 
методика 
наставе 

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; 

Критеријум 
успеха: 

70%  наставника 
повремено 
примењује нове 
методе 

Инструменти Сертификати,  
угледни часови 

Носиоци 
активности 

Наставници, тим за 
професионални 
развој запослених  

Време 2019/2024. 
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Повећање 
компетенције 
у области 
Настава и 
учење 

Обука наставника за пружање подршке 
ученицима да критички размишљају, 
износе своје идеје, постављају питања, 
дискутују и коментаришу и тако активно 
учествују у настави (интерактивна 
настава); 

Обука за планирање активности полазећи од 
знања и искустава којима ученици 
располажу, индивидуалних 
карактеристика и потреба ученика, израда 
ИОП-а и његова примена у настави; 

Избор облика усавршавања из ове области и 
уношење у лични годишњи план стручног 
усавршавања; 

Критеријум 
успеха 

Одржани часови 
интерактивне 
наставе (по 3 у 
тромесечју),  

угледни часови  (2 у 
полугодишту) 

Инструменти Припреме за час, 
сертификати 

Носиоци 
активности 

Наставници, тим за 
професионални 
развој запослених 

Време 2019/2024. 

Повећање 
компетенције 
у области 
Подршка 
ученициа 

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

Похађање и организација семинара који се 
односе на укључивање различитих врста 
мотивације и начина мотивисања ученика 

Упознавање са начином израде ИОП-а за 
надарене ученике; 

Усаглашавање на нивоу Стручних већа о 
начину евалуације стеченог знања, тј. 
самоеваулације ученика; 

Израда портфолиа ученика  
Избор семинара, симпозијума, трибина, 

скупова из ове области и уношење у 
годишњи план стручног усавршавања. 

Критеријум 
успеха 

80% наставника  
ангажује све ученике 
50% наставника  
користи ИОП 

Инструменти Припреме, угледни 
часови, ИОП, 
сертификати 

Носиоци 
активности 

Наставници тим за 
Професионални 
развој запослених  

Време 2019/2024. 

Похађање предавања, трибина и семинара 
из области тимског приступа проблему 
сваког ученика, у сарадњи са стручним 
службама, одељењским старешинама, 
родитељима и предметним професорима 

Критеријум 
успеха 

Одржани разговори 
са ученицима 

Инструменти Евиденција, 
записници 

Време 2019/2024. 

Носиоци 
активности 

Директор, родитељи, 
стр. сарадник, пред. 
наставници 

Повећање 
компетенције 
у области 
Подршка 
ученициа 

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

Критеријум 
успеха 

Одељењски 
старешина прошаo 
семинар са том 
темом 

Инструменти Записници, 
евиденција 

Носиоци  Одељењски 
старешина 

Време 2019/2024. 
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Повећање 
компетенције 
у области 
Подршка 
ученициа 

Избор семинара, симпозијума, трибина, 
скупова из ове области и уношење у 
годишњи план стручног усавршавања; 

Похађање семинара и континуирано учешће 
у осталим облицима усавршавања; 

Избор семинара, симпозијума, трибина, 
скупова из области рада на развијању 
позитивних међуљудских односа у школи 
и развијања ефикасне комуникације на 
релацији наставник- ученик. 

Критеријум 
успеха 

Побољшани 
међуљудски 
односи, 
организован тимски 
рад 

Инструменти Евиденција о 
обављеним 
разговорима са 
ученицима и 
наставницима 

Носиоци 
активности 

Директор, предметни 
наставници, 
стручни сарадници 

 Време 2019/2024. 

Повећање 
компетенције 
у области 
Комуникција 
и сарадња 

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

Критеријум 
успеха 

Остварени пројекти 

Инструменти Евиденција 

Носиоци 
активности 

Директор, тим за 
обезбеђивање 
квалитета развоја 
школе  

Време 2019/2024. 

Похађање семинара из области педагошко-
инструктивног рада и упознавање са 
новим законима, прописима, регулативама 

Критеријум 
успеха 

Наставници упознати 
са новим 
прописима  

Инструменти Примењени закони 

Носиоци 
активности 

Директор, 
Помоћници 
директора 

Време 2019/2024. 
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ПЛАН САРАДЊЕ И УМРЕЖАВАЊА  
СА ДРУГИМ ШКОЛАМА И УСТАНОВАМА 

 
1. Побољшање информисаности и професионалних компетенција сарадњом са актерима 

у заједници. 
2. Унапређење помоћи ученицима којима је потребна подршка и здравствене заштите 

свих ученика. 
 
Задаци: Активности: План евалуације: 

Сарадња са 
основним и 
средњим 
школама 

- Организовање заједничких 
семинара 

- Организовање заједничких 
образовних активности. 

- Заједничко праћење постигнућа 
ученика 

- Информисање ученика и 
наставника о активностима у 
гимназији, промоција гимназије. 

- Размена информација у вези са 
свим питањима која се тичу 
живота школа 

Критеријум 
успеха 

Остварена сарадња са 
основним и средњим 
школама у НС и 
музичким школама у 
Србији. 

Инструменти Записници и продукти. 

Носиоци 
активности 

Тим за културну и јавну 
делатност школе, 
стручна већа, 
директор. 

Време Крај 2019.год. 

Задаци: Активности: План евалуације: 

Сарадња са 
Министарство
м просвете 
науке и 
технолошког 
развоја 

- Организовање састанака и 
семинара у вези са унапређењем 
рада школе на основу 
самовредновања и екстерног 
вредновања 

- Информисање о постигнутим 
резултатима 

- Сарадња у сачињавању акционих 
планова у циљу побољшања 

Критеријум 
успеха 

Тромесечни сусрети и 
контакти са јасним 
закључцима о 
потребним променама. 

Инструменти Записници и продукти. 

Носиоци 
активности 

Наставници и 
представници 
министарства. 

Време Од школске 2019/20. до 
2024. 

Задаци: Активности: План евалуације: 

Сарадња са 
Центром за 
социјални рад 

- Одржавање годишњег састанка на 
почетку године 

- Дефинисање области сарадње 
- Реализација сарадње 
- Евиденција и евалуација 

Критеријум 
успеха 

Редовни и ванредни 
састанци са јасним 
закључцима 

Инструменти Записници 

Носиоци 
активности 

Психолог, директор, 
одељењски старешина 
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МОНИТОРИНГ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 
Приоритетне 

области Начин и време праћења Одговорно лице Кога треба информисати 

Настава и учење  

Едукација наставника 
Праћење наставе 
Пројектно планирање 
наставних тема/јединица  

Јелица Маринков, 
стручни сарадник  

Педагошки колегијум, Стручна 
већа, Наставничко веће, 
Ученички парламент 

Комуникација  Едукација запослених Директор школе Педагошки колегијум, Стручна 
већа,  Наставничко веће 

Подршка 
ученицима   Едукација ученика,праћење  Мирјана Ђукић, 

стручни сарадник, 

Педагошки колегијум, Стручна 
већа, Наставничко веће, 
Ученички парламент 

Ресурси  
Израда пројекта за 
опремање нове школске 
зграде, 2019 

Директор школе 
Школски одбор, Наставничко 
веће, Савет родитеља, УП, 
Локалну самоуправу 

 

 

ЕВАЛУАЦИЈА РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

Eвaлуaциja Рaзвojног плана шкoлe вршићe сe пeриoдичнo, a нajмaњe jeднoм 
гoдишњe. Приликoм сaстaвљaњa Извeштaja o рeaлизaциjи Рaзвojног плана шкoлe 
пoсeбнo ћe сe вoдити рaчунa o: 

• рeдoвнoсти у рeaлизaциjи плaнирaних aктивнoсти; 
• пoстojaњу eвидeнциje o oбaвљeним aктивнoстимa, дoбиjeним пoдaцимa и 

рeзултaтимa њихoвe aнaлизe; 
• квaлитeту oбрaђeних пoдaтaкa, oднoснo aнaлизe дoбиjeних инфoрмaциja 

(пoрeђeњe сa прoшлoгoдишњим пoдaцимa укoликo пoстoje); 
• пoстojaњу прeдлoгa и прeпoрукa зa кoрeкциje. 
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ЗАКЉУЧАК  

Музичка школа „Исидор Бајић“ има задатак да постане културни и уметнички 
центар у којем се спроводи Музички буквар васпитања, који садржи музичку скалу и 
принципе којима се руководимо у свакодневном образовно-васпитном раду са 
ученицима: 
 

C-Це  Целисходност 

D-Де  Демократичност 

E  Eфикасност 

F-eФ  Функционалност 

G-Ге  Генеза 

А  Aфирмација 

H-Ха  Хармонија 

C-Це  Циљ 

 
Нaкoн истeкa рoкa зa рeaлизaциjу свaкoг циљa и aктивнoсти пojeдинaчнo Tим зa 

прaћeњe рeaлизaциje Развојног плана школе ћe урaдити eвaлуaциjу и eвидeнтирaти 
примeдбe и прeдлoгe. 

 

Тим који је урадио развојни план школе: 

Координатор тима: Мирјана Ђукић, стручни сарадник 

1. Проф. мр Радмила Ракин Мартиновић, директор школе 

2. Роберт Папик, помоћник директора  

3. Јелица Маринков, стручни сарадник  

4. Татјана Вукмановић, помоћник директора  

5. Јасна Марковић Вујановић, помоћник директора  
за културну и јавну делатност школе 

 

6. Рашко Радовић, наставник  

7. Зорица Јелић, наставник  

8. Златица Угљанин Јеремић, наставник  

9. Снежана Богдановић, представник СР  

10. Лана Мрдаљ, представник УП  
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• Станковић, Д. 2008. Школско развојно планирање у Србији како га вреднују 
наставници. Зборник Института за педагошка истраживања. ИССН 0579-6431. 
Год. 43, бр. 1 (2011), пп. 25–4 

• Станисављевић-Петровић, З. и Цветковић, М. (2012): Модернизација школског 
система. Култура полиса, 18, 181–196. 

• Закон о основама система образовања и васпитања. Београд: Службени гласник, 
бр. 88/2017. 

• Закон о средњем васпитању и образовању. Београд: Службени гласник, бр. 
55/2013 и 101/2017. 
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МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР БАЈИЋ“, Нови Сад 

 
 
 

 
 

   

Школски одбор Музичке школе „Исидор Бајић“ 

на седници одржаној дана  ___________  2019. године донео је 

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ 2019–2024 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
       Председник Школског одбора 

 
    _________________________  

    Снежана Богдановић 
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