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I. УВОД 

Остваривање Циљева и општих и посебних исхода образовања и васпитања 

Циљеви образовања и васпитања остваривани су континуирано кроз наставни процес у оквиру редовне, додатне и 
допунске наставе (како у редовним околностима, тако и у време реализације наставе на даљину), као и кроз различите видове 
ваннаставних активности: интерни и јавни часови, концерти, гостовања, такмичења, манифестације у организацији школе, 
радионице комуникације, сарадња са различитим институцијама образовања и културе (музичке школе, основне школе, 
предшколске установе, високошколске установе, центри за културу, библиотеке). 

И поред тога што је током другог полугодишта настава реализована на даљину, у овој школској години остварени су сви 
облици образовно-васпитног рада утврђени Правилником о плану и програму наставе и учења, што је допринело 
унапређивању квалитета рада школе у другим планираним сегментима рада као што су: предузимање мера да се расположива 
литература користи благовремено и стваралачки, да се редовније и отвореније разматрају искуства са посећених програма 
стручног усавршавања, да се негује добра сарадња са родитељима ученика и благовремено реагује на све уочене проблеме, 
да се ради на унапређивању рада стручних актива и тимова. 

Однос наставника према планирању, припремању и остваривању програма био је на завидном нивоу, а захваљујући 
стручности наставника обезбеђен је квалитетан рад на реализацији наставних садржаја. 

Континуирано је рађено на унапређивању квалитета постигнућа ученика који се припремају за такмичења, као и за 
наставак школовања. 

Континуирано је рађено на јачању улоге родитеља ученика у остваривању програмских садржаја и реализацији 
планираних активности, што је дало добре резултате. 

Запослени у установи одговорно су обавили поверене задатке и успели  да на најбољи начин афирмишу, како квалитет 
свог рада, тако и квалитет рада школе у целини, посебно током реализације наставе на даљину. 



 

Школа је током ове школске године наставила сарадњу са основним и средњим школама и предшколским установама  
у Младеновцу, основним и средњим музичким школама, као и са свим институцијама културе у граду, друштвено одговорним 
предузећима и представницима медија. 

Тежиште је и ове године било на на тачном и правовременом информисању јавности о раду школе и презентовању 
активности и постигнутих резултата ученика и наставника путем јавних гласила, званичне интернет и facbook странице школе. 

Поред наведеног, сарадња са другим музичким школама у земљи настављена је кроз реализацију већ традиционалних 
манифестација „Српска соло песма“, „Српска традиционална песма“. На жалост, ове године, због епидемије вируса COVID-19 
традиционалне манифестације „Урбан поп – рок фестивал“ и „Меморијал Аца Панић“ нису могле бити реализоване. 

Током школске године континуирано је вршено самовредновање рада школе, а реализоване су и активности планиране 
Школским развојним планом установе. 

Посебна пажња посвећена је евидентирању и праћењу рада даровитих ученика како на часовима индивидуалне 
наставе, тако и кроз јавне наступе, са посебним акцентом на исказивање талента ученика кроз различите видове групног 
музицирања, а са циљем препознавања потенцијала ученика за упућивање на даље музичко школовање. 

Вођена је евиденција о учешћу ученика на различитим манифестацијама такмичарског карактера и постигнутим 
резултатима у циљу праћења напредовања Школе у овој области. На жалост, због епидемије вируса COVID-19 нису одржана 
многа планирана такмичења  (Републичко такмичење, Републички фестивал музичких и балетских школа Србије, бројна друга 
такмичења у земљи, као и међународна такмичења). 

Проширена је и унапређена сарадња са основним школама и предшколским установама, са основним и средњим 
музичким школама, са установама и друштвима која брину о деци и омладини са посебним потребама као и са институцијама 
за бригу о старим лицима, а школа је укључена и у реализацију манифестација хуманитарног карактера. 

Посебна пажња посвећена је припреми, реализацији и анализи резултата пријемних испита. 
С обзиром на то да због епидемије вируса COVID-19 није било могуће организовати припремне активности које су 

ранијих година претходиле пријављивању деце за полагање пријемних испита, обезбеђено је пријављивање кандидата 
попуњавањем on line пријаве на званичној интернет страници школе, што је дало одличне резултате, јер је у школу уписан 
највећи број ученика до сада. Попуњене су све класе главног предмета, а због великог интересовања за клавир, виолину и 
гитару и недовољних капацитета школе за упис ученика, у школу нису могли бити уписани сви ученици који су положили 
пријемни испит. 



 

Велика пажња посвећена је обезбеђивању јавности рада и благовременом обавештавању свих, а нарочито ученика,  
родитеља и локалне заједнице о свему што Школа чини како би била конкурентнија у односу на друге установе које се баве 
креирањем  слободног времена деце нашег града. 

У оквиру реализације Годишњег плана рада школе реализоване су активности предвиђене Школским програмом и 
Школским развојним планом. 
 

1.1. Материјално-технички и просторни услови рада школе – Школска зграда 
Школа нема сопствену зграду, већ су њене просторије смештене у згради чији је носилац права коришћења Градска 

општина Младеновац. Зграда се налази у Младеновцу, у улици Краља Петра Првог, број 175. 

Укупна површина школског простора који школа користи је 701,42 м2 и распоређена је на: 2 учионице за групну наставу, 
10 учионица  за индивидуалну наставу, концертну салу, радне просторије за стручне сараднике, директора школе, секретара 
школе, шефа рачуноводства, наставничку собу, чајну кухињу, ходнике и санитарне просторије. 

Површина школског простора одговара површини предвиђеној нормативом. 
И поред тога што је зграда у којој се школа налази грађена шездесетих година XX века, након извршене санације и 

адаптације школског простора и опремања школе намештајем и опремом обезбеђени су сви неопходни предуслови за 
несметан рад установе. 

У овој школској години школа је извршила санацију и адаптацију новодобијених школских просторија, а у току је поступак 
набавке школског намештаја, наставних средстава и опреме за њихово опремање. 

И током ове школске године континуирано је рађено на унапређивању услова рада школе, првенствено у погледу 
одржавања постојећег школског инструментарија, а онда и у погледу опремања школе недостајућим инструментима. 

На предлог стручних већа, Наставничко веће разматрало је потребе школе за набавком и репарацијом музичких 
инструмената, посебно имајући у виду потребу да се наставним средствима опреме новодобијене школске просторије. У складу 
са наведеним, током летњег распуста набављен је један дигитални клавир. 

Школа има школску библиотеку, која поседује уџбенике и литературу за потребе наставе, а постојећи библиотечки фонд 
се редовно допуњује новим издањима. 

Наставницима је омогућено да користе рачунаре и имају приступ интернету у свакој радној просторији, што олакшава  
израду дидактичких материјала и комуникацију са ученицима и родитељима ученика. 



 

 

1.2. Опремљеност зграде 

Зграда у којој су смештене просторије школе опремљена је свом потребном опремом која омогућава безбедан боравак 
у школском простору. 

Зграда има громобранску инсталацију о чијој исправности брине носилац права коришћења и располагања над објектом, 
Градска општина Младеновац. 

Зграда нема лифт, као ни решено питање прилаза и кретања унутар зграде лица са инвалидитетом. 

Зграда је опремљена системом за гашење пожара (хидрантска мрежа), док је свака просторија школе, у циљу 
обезбеђивања додатне заштите, опремљена апаратом за гашење пожара. 

 

1.3. Педагошка организација 
Школа у свом саставу има: 

Шестогодишњу школу за клавир, хармонику, виолину, гитару и флауту. 
Шестогодишњу и Четворогодишњу школу за кларинет. 
Четворогодишњу и Двогодишњу школу за солo певање. 

Настава у школи се изводи шестодневно, у две смене. 
Настава почиње у 8 часова и траје до 21 час. 
Васпитно – образовни рад реализује се кроз индивидуалну наставу главног предмета и упоредног клавира и групну 

наставу за предмете солфеђо, теорија музике и хор. 
Настава групног музицирања организује се за ученике другог циклуса шестогодишње школе за клавир, хармонику, 

виолину, гитару и флауту и четворогодишње школе кларинета. 
Организована је и настава припремног разреда, којом су обухваћени ученици I и II разреда основне школе, као и настава 

музичког забавишта, којом су обухваћена деца предшколског узраста. 
 



 

1.4. Награде и признања 

Током ове школске године ученици ОМШ «Стеван Христић» су учествовали на такмичењима и освојили укупно 20/40 
признања и то: 15 првих награда, 21 друга награда, 3 треће награде и 1 похвалу. На Свечаној академији поводом обележавања 
школске славе Свети Сава уручена су јавна признања Градске општине Младеновац за постигнуте резултате ученика на 
републичким и међународним такмичењима у 2019. години. Јавно признање примило је 9 ученика школе. 

Ученици којима су, на Свечаној академији поводом обележавања школске славе Свети Сава 27.01.2020. године уручена 
јавна признања Градске општине Младеновац за постигнуте резултате на републичким и међународним такмичењима у 
претходној школској години: 

 
1. Нора Фила - Виолина (класа проф. Јелена Цаковић Љубеновић) 

63. Републички фестивал у Параћину - II награда 
2. Сара Глишић - Флаута (класа проф. Зора Грбовић) 

63. Републички фестивал у Параћину - II награда 
3. Милош Живојиновић - Хармоника (класа проф. Саша Ивановић) 

63. Републички фестивал у Параћину - I награда 
4. Андреј Миливојевић - Клавир (класа проф. Драшко Божовић) 

Републичко такмичење ученика музичких школа Србије у Београду - III награда 
5. Вукша Вучетић - Клавир (класа проф. Зорана Владисављевић) 

Републичко такмичење ученика музичких школа Србије у Београду - III награда 
6. Петар Николић - Клавир (класа проф. Зорана Владисављевић) 

63. Републички фестивал у Параћину - I награда 
7. Неда Живановић - Соло певање (класа проф. Владимир Булатовић) 

Републичко такмичење ученика музичких школа Србије у Београду - II награда 
8. Нађа Бошњаковић - Соло певање (класа проф. Владимир Булатовић) 

Републичко такмичење ученика музичких школа Србије у Београду - I награда 
9. Марија Тасић - Соло певање (класа проф. Владимир Булатовић) 

Републичко такмичење ученика музичких школа Србије у Београду - I награда 



 

 

Учеником генерације 2020. проглашена је Сара Глишић, ученик завршног разреда флауте, у класи проф. Зоре Грбовић. 

Наставничко веће у овој школској години није прогласило најуспешнијег наставника, из разлога што је један од 
најзначајнијих критеријума за награђивање наставника број освојених награда на такмичењима, а да највећи број планираних 
такмичења није одржан услед епидемије вируса CIVID-19.  

 

Табеларни преглед освојених награда на такмичењима 

Све освојене награде – Број освојених награда по класама и одсецима у школској 2019/20. 

Наставник Лауреат I II III Похвала Друго УКУПНО 
ПО НАСТАВНИМ 

ОДСЕЦИМА↓ 
Драшко Божовић 0 1 2 0 0 0 3 Клавир 

4 Катарина Жикић/Светлана Шаркоћевић 0 0 0 0 0 0 0 

Зорана Владисављевић 0 1 0 0 0 0 1 

Ненад Пауновић / / / / / / / 

УКУПНО - КЛАВИР 0 2 2 0 0 0 4 

Сања Ивановић 0 0 0 0 0 0 0 
Хармоника 

0 
Саша Ивановић 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО - ХАРМОНИКА 0 0 0 0 0 0 0 

Јелена Цаковић Љубеновић 0 0 1 0 0 0 1 
Виолина 

1 
Марија Ракоњац 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО - ВИОЛИНА 0 0 1 0 0 0 1 

Данило Милојковић 0 2 3 0 1 0 6 
Гитара 

9 
Јована Коматовић 0 0 3 0 0 0 3 

УКУПНО - ГИТАРА 0 2 6 0 1 0 9 

Зора Грбовић 0 3 0 0 0 0 3 
Дувачи 

Драгица Стојановић 0 0 1 0 0 0 1 



 

УКУПНО - ДУВАЧИ 0 3 1 0 0 0 4 4 
Владимир Булатовић 0 8 6 3 0 0 17 

Соло певање 
19 

Ана Станковић 0 0 2 0 0 0 2 

УКУПНО – СОЛО ПЕВАЊЕ 0 8 8 3 0 0 19 

Невенка Здјелар Бањац 0 0 0 0 0 0 0 Теоретичари 
3 Весна Радуловић/Ана Поповић 0 0 0 0 0 0 0 

Ана Суботички 0 0 0 0 0 0 0 

Јелена Глигорић  - Милановић 0 0 3 0 0 0 3 

УКУПНО ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ 0 0 3 0 0 0 3 

ШКОЛА УКУПНО 0 15 21 3 1 0 40 
УКУПНО 

40 

 

 

1.5. Школски простор 

У школској 2019/20. години приведен је намени новодобијени школски простор површине 41,05 m2 који је Школа 
добила на коришћење од Градске општине Младеновац на период од 5 година. 

Услед недостатка финансијских средстава, током ове школске године нису изведени планирани молерско – фарбарски 
радови који је требало да буду финансирани из Буџета Градске општине Младеновац. 

С обзиром на недостатак средстава за финансирање извођења молерско – фарбарских радова у радним просторијама, 
акценат је био на повећаној одговорности корисника, како запослених, тако и ученика при коришћењу школских просторија. 
Посебну одговорност и овлашћења у погледу одржавања хигијене школског простора, као и када је у питању безбедност лица 
и ствари у просторијама школе, имали су чистачица и домар школе. 

 

1.6. Опремљеност просторија 

Школа је у целини опремљена намештајем у складу са потребама. 



 

Инструментариј и опрема којима школа располаже задовољавају прописане нормативе и стандарде. 

Инструмент
ариј и 
опрема 

Стање 
31.08.2019. 

Отписано 
31.12.2019. 

Набављено 
до 
31.12.2019. 

Набављено  
до  
31.08.2020. 

Стање 31.08.2020. Недостаје 

Клавири Укупно 12 + 1 
синтисајзер 
- 2 полуконцертна 
клавира 
- 6 пијанина 
- 4 дигитална клавира 
- 1 синтисајзер 

- - - 1 дигитални клавир 
 

Укупно 13 + 1 
синтисајзер 
- 2 полуконцертна 
клавира 
- 6 пијанина 
- 5 дигиталних клавира 
- 1 синтисајзер 

- 5 пианина 
- 1 
полуконцертни 
клавир 

Хармонике Укупно 14 
- 2 концертне 
дугметаре 
(120) са баритон 
басовима 
- 4 школске 
дугметаре 
- 8 школских 
клавирских 

- - - Укупно 14 
- 2 концертне 
дугметаре 
(120) са баритон 
басовима 
- 4 школске дугметаре 
- 8 школских 
клавирских 

- 1 концертна 
клавирска, 
баритон + каб. 
(120) 

Виолине Укупно 34 -  - - Укупно 34 - 1 школска  
- 1 концертна  

Гитаре Укупно 3 
- 2 школске и  
- 1 концертна гитара 

- - 1 школска - Укупно 4 
- 3 школске и  
- 1 концертна гитара 

- 1 концертна  

Флауте Укупно 20 
 

- - - Укупно 20 
 

- 1 школска 

Кларинети Укупно 20 
 

- - - Укупно 20 
 

- 1 школски 

Дечја 
флаута 
Yamaha 

Укупно 5 
 

- - - Укупно 5 
 

- 

Блок флауте Укупно 3 
 

- - - Укупно 3 
 

- 



 

Трубе Укупно 8 
 

- - - Укупно 8 
 

-  

Орфов 
инстр. 

Укупно 1 
 

- - 1 Орфов 
инструментари
јум 
 

- Укупно 2 
 

-  

Музички 
стуб 

Укупно 1 - - - Укупно 1 - 

Метрономи Укупно 7 
- 6 механичких 
- 1 електронски 

- - - Укупно 7 
- 6 механичких 
- 1 електронски 

- 

Пултеви Укупно 28 
- 7 старих дрвених 
- 20 нових дрвених 
- 1 мали метални на 
расклапање 

- - - Укупно 28 
- 7 старих дрвених 
- 20 нових дрвених 
- 1 мали метални на 
расклапање 

- 

Клавирске 
столице 

Укупно 22 
- 5 старих 
- 10 нових 
- 1 нова (у Центру за 
културу) 
- 4 дрвене клавирске 
клупице без 
механизма 
- 2 хидрауличне 
клавирске столице 
„Kris sound“ 

- -  
 

- Укупно 22 
- 5 старих 
- 10 нових 
- 1 нова (у Центру за 
културу) 
- 4 дрвене клавирске 
клупице без механизма 
- 2 хидрауличне 
клавирске столице 
„Kris sound“ 

- 1 велика 
хидрауличнa 
клавирскa 
столицa 
за концертну 
салу школе 

Видео бим 
и платно 

1 Видео бим и платно - - - 1 Видео бим и платно - 

 

И током ове школске године континуирано су вршене набавке наставних средстава, музичких инструмената, а сва 
постојећа наставна средства су била у употреби.  

 



 

 

1.7. Грејање просторија 

Школа је прикључена на даљински систем грејања. 

1.8. Школска кухиња 

Школа нема школску кухињу. 

1.9. Ђачка задруга 

Школа нема Ђачку задругу. 

1.10.  Школска библиотека 

Школска библиотека основана је у априлу 2017. године. 

1.11.  Зубна амбуланта 

Школа нема зубну амбуланту. 

1.12.  Запослени у школи 

У Школској 2019/2020. години у Школи је радило 19 наставника: 3 наставника клавира, по 2 наставника хармонике, 
виолине, гитаре и соло певања, 3 наставника солфеђа и теорије музике, по 1 наставник флауте и кларинета, 1 наставник 
упоредног клавира и 2 клавирска сарадника. 

Све класе су биле адекватно заступљене, осим класе гитаре. 
У Школској 2019/2020. години у Школи је радило 2 стручна сарадника: школски педагог и библиотекар/нототекар. 
 
 
 



 

Табела квалификационе структуре наставног особља 

Бр. 
Квалификациона структура 
Наставног особља II IV VI VII VII1 VII2 Укупно 

1. Драшко Божовић    1   1 

2. Катарина Жикић    1   1 

3. Зорана Владисављевић    1   1 

4. Сања Ивановић    1   1 

5. Саша Ивановић    1   1 

6. Марија Ракоњац    1   1 
7. Јелена Цаковић Љубеновић    1   1 
8. Данило Милојковић    1   1 

9. Јована Коматовић   1    1 
10. Зора Грбовић    1   1 
11. Драгица Стојановић    1   1 
12. Владимир Булатовић    1   1 
13. Ана Станковић    0,50   0,50 

14. Невенка Здјелар Бањац    1   1 

15. 
Весна Радуловић/ 
Ана Поповић 

   1  
 

1 

16. Ана Суботички    1   1 
17. Ненад Пауновић    1   1 
18. Александар Марковић    1   1 
19. Јелена Глигорић Милановић    0,50   0,50 

Квалификациона структура 
наставника 

II IV VI VII VII1 VII2 Укупно 

Укупан проценат радног времена  - - 1 17,00 0 0 18,00 
 
 
 
 
 



 

Табела квалификационе структуре стручних сарадника 

Бр. 
Квалификациона структура 
Стручних сарадника II IV VI VII VII1 VII2 Укупно 

1. Педагог    0,50   0,50 

2. Библиотекар/Нототекар    0,50   0,50 
Квалификациона структура 
Стручних сарадника II IV VI VII VII1 VII2 Укупно 

Укупан проценат радног времена - - - 1 0 0 1 

 
Ваннаставно особље чине: директор школе, секретар школе, шеф рачуноводства, чистачице и домар. 

 
Табела квалификационе структуре ваннаставног особља 

Бр. 
Квалификациона структура 
ваннаставног особља II IV VI VII VII1 VII2 Укупно 

1. Нада Торбица Ђокић    1   1 

2. 
Сања Михајловић/ 
Марија Поповић 

   1   1 

3. Јасмина Вуксановић  1     1 

4. Милосава Ристић 1      1 

5. Јелена Јовановић 0,50 0,50      
Квалификациона структура II IV VI VII  VII1 VII2 Укупно 

Укупан проценат радног времена 1,50 1,50 0 2 - - 4 

 
Табела квалификационе структуре запослених 

Квалификациона структура 
запослених 

II IV VI VII  VII1 VII2 Укупно 

Укупан проценат радног времена 1,50 1,50 1 20 0 0 24 

 



 

1.13.  Родитељи и ученици 

Сарадња са родитељима је и током ове школске године била веома добра, а одвијала се на више нивоа.  
Родитељи су свакодневно долазили на разговоре са одељењским старешинама и директором Школе, а родитељски 

састанци одржавали су се према утврђеном плану (сваки одељењски старешина, наставник главног предмета, одржао је 
најмање три родитељска састанака), док су наставници групне наставе присуствовали овим састаницма. Разговори и 
консултације са родитељима заказивани су и по потреби. 

Током ове школске године комуникација са родитељима обављала се путем телефона, мејла и на различите друге 
доступне начине, чиме је и током трајања ванредног стања обезбеђена пуна сарадња са родитељима. Услед ванредних 
околности поједини родитељи су се укључили у знатно већој мери него раније, што је резултирало евидентним напретком 
ученика и њиховим бољим постигнућима, како на настави главног предмета, тако и на настави солфеђа. 

Током школске године родитељи су имали прилику да својим сугестијама (кроз учешће у раду Савета родитеља, кроз 
анкете и обављене интервјуе) утичу на унапређивање рада школе. 

Општи родитељски састанци одржани су 09. и 10.09.2019. године (по сменама), а одзив родитеља био је солидан. На 
општим родитељским састанцима, које је водио директор школе, разговарало се о школском календару, изостанцима ученика 
са наставе, начину правдања изостанака, обавезама ученика везано за реализацију Годишњег плана рада школе, плану 
ваннаставних активности (такмичења, фестивали, сарадња са установама образовања и културе у граду и шире), реализацији 
Школског развојног плана и Плана самовредновања, Уговорима о уступању инструмената на коришћење, начину располагања 
средствима Ученичког фонда и другим битним питањима. 

Формиран је Локални савет родитеља, а представници родитеља Школе изабрани су на седници Савета родитеља 
13.09.2019. године. 

Родитељи су благовремено обавештавани и о свим другим питањима битним за живот и рад Школе (концертна 
активност, резултати ученика постигнути на такмичењима, акције које се организују како би се промовисала ненасилна 
комуникација или на други начин организовало ученичко слободно време). 

Дана 23.11.2019. године психолог школе одржао је две радионице намењене ученицима, а дана 06.12.2019. године 
предавање за родитеље. 

Поред наведеног, дана 25.10.2019. године организован Излет за ученике у оквиру кога је требало да буду обављене 
посете институцијама културе у Београду, али због непоштовања безбедносне процедуре од стране аутопревозника Излет није 



 

реализован, већ је одложен за почетак априла 2020. године. Имајући у виду да је током априла месеца било на снази ванредно 
стање, Излет за ученика није могао бити реализован. 

Такође, планиране радионица за родитеље и две радионице комуникације намењене ученицима, које је требало да 
буду реализоване у априлу, нису могле бити реализоване.  

Све потребне информације родитељи су могли пронаћи на огласним таблама школе и на званичној интернет и facebook 
страници школе, док су додатне информације добијали путем телефона. 

У циљу заштите података о личности, сваки родитељ се на почетку школске године писмено изјаснио и дао или ускратио 
право школи да објављује фотографије његовог детета у оквиру промовисања активности у организацији школе. 

Кроз образовно-васпитни процес (редовна, додатна и допунска настава) и бројне ваннаставне активности (интерни и 
јавни часови, концерти, сарадња са образовним институцијама, институцијама културе и институцијама за бригу о осетљивим 
друштвеним групама, такмичења, мастарклас, припрема ученика за полагање пријемног испита, рад припремног разреда и 
музичког забавишта, школске манифестације, психолошке радионице), Школа је континуирано вршила позитиван утицај на 
децу и ученике, креирајући подстицајно окружење за њихов рад и развој. 

 

1.14.  Друштвена средина 

И током ове школске године био је актуелан стари проблем веома лошег  социјалног статуса породица у којима већина 
ученика живи, а који није такав да им омогућава куповину за рад неопходних музичких инструмената. Ученици који не поседују 
инструмент су и ове године вежбали у школи, или су од школе изнајмљивали инструмент, што је за последицу имало то да је 
Школа велики проценат средстава остварених од донација била принуђена да уложи у набавку и одржавање много већег броја 
музичких инструмената него што је то предвиђено важећим нормативом. 

Негативан утицај неповљне економске ситуације, није се рефлектовао на ентузијазам запослених, тако да је Школа 
успела да одржи понуду ваннаставних активности на завидном нивоу и реализује различите активности потпуно прилагођене 
циљној групи (предшколци, ученици млађих разреда основне школе, ученици старијих разреди основне школе, 
средњошколци, деца са посебним потребама). 

Поред сарадње са образовним институцијама Школа је имала  веома добру сарадњу и са институцијама културе у граду, 
са којима је организовала заједничке програме. 



 

Ове године, у циљу постизања још свеобухватније сарадње са корисницима наших услуга посебну пажњу посветили 
смо начину комуникације са ученицима и родитељима, са циљем да сваки ученик, заједничким ангажовањем свих у школи, 
оствари максимум својих могућности и уколико то жели, настави школовање у средњој музичкој школи. Са истим циљем током 
првог и почетком другог полугодишта интензивирана је сарадња са наставницима средњих музичких школа кроз консултације 
и учествовање ученика школе у реализацији концерата београдских секција (клавира, хармонике, гудача, гитаре, дувача и соло 
певања). Са увођењем ванредног стања сарадња је настављена, али на начин прилагођен датим околностима. 

 
Закључне напомене 
У целини гледано, услови рада школе у овој школској години били су добри, а захваљујући ангажовању свих запослених 

и доброј сарадњи школе са локалном заједницом, школа је успела да реализује све планиране активности у првом полугодишту 
и велики део активности у другом полугодишту. 
 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ 

Према Правилнику о календару образовно-васпитног рада школе за школску 2019/20. годину. 

 

2.1. Преглед реализације образовно васпитног рада школе 

    Школска година трајала је 210 наставних дана. 
    Прво полугодиште трајало је 121  наставни дан. 
    Друго полугодиште трајало је 91 наставни дан. 
 
 
 



 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА у школској 2019/20. години 
По класама и наставним одсецима 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

ПЛАНИРАНО 
часова  

од 45 мин.  
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАНО 
часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАНО 
часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

Драшко Божовић 770 863,00 863,00 70 70 70 0 0 

Катарина Жикић 770 910,00 910,00 70 70 70 0 0 

Зорана Владисављевић 770 910,00 910,00 70 70 70 0 0 

КЛАВИР 2.310 2.683,00 2.683,00 210 210 210 0 0 

Сања Ивановић 770 863,00 863,00 70 35 35 35 35 

Саша Ивановић 770 886,60 886,60 70 35 35 35 35 

ХАРМОНИКА 1.540 1.749,60 1.749,60 140 70 70 70 70 

Јелена Цаковић 
Љубеновић 

770 886,67 886,67 70 70 70 0 0 

Марија Ракоњац 770 933,33 933,33 70 70 70 0 0 

ВИОЛИНА 1.540 1.820,00 1.820,00 140 140 140 0 0 

Данило Милојковић 770 910,00 910,00 70 70 70 0 0 

Јована Коматовић 770 933,33 933,33 70 70 70 0 0 

ГИТАРА 1.540 1.843,33 1.843,33 140 140 140 0 0 

Зора Грбовић 770 770 770 70 70 70 0 0 

Драгица Стојановић 770 933,33 933,33 70 35 35 35 35 

ДУВАЧКИ 
ИНСТРУМЕНТИ 

1.540 1.703,33 1.703,33 140 105 105 35 35 

Владимир Булатовић 770 1.073,33 1.073,33 70 70 70 0 0 

Ана Станковић 385 443,33 443,33 35 35 35 0 0 

СОЛО ПЕВАЊЕ 1155 1.516,66 1.516,66 105 105 105 0 0 



 

Невенка Здјелар Бањац 770 840,00 840,00 0 0 0 0 0 

Ана Поповић 770 842,00 842,00 0 0 0 0 0 

Ана Суботички 569 569,00 569,00 0 0 0 0 0 

Јелена Глигорић 
Милановић 

180 180,00 180,00 0 0 0 0 0 

СОЛФЕЂО, ТЕОРИЈА, 
ХОР, ПРИПР. РАЗРЕД 

2.280 2.431,00 2.431,00 0 0 0 0 0 

Јелена Глигорић 
Милановић 

315 315,00 315,00 0 0 0 0 0 

Александар Марковић 175 175,00 175,00 0 0 0 0 0 

Ана Суботички 420 420,00 420,00 0 0 0   

УПОРЕДНИ КЛАВИР 910 910,00 910,00 0 0 0 0 0 

Ненад Пауновић 840 840 840 0 0 0 0 0 

Александар Марковић 840 840 840 0 0 0 0 0 

КОРЕПЕТИЦИЈА 1.680 1680,00 1680,00 0 0 0 0 0 

Реализација на нивоу 
школе 

ГОДИШЊА 
НОРМА 
ЧАСОВА 
од 45  
мин. 
РЕДОВНА 

РЕДОВНА НАСТАВА 

ГОДИШЊА 
НОРМА 
ЧАСОВА 
од 45 
мин.  
Укупно 
ДОДАТНА 
и 
ДОПУНСКА 

ДОДАТНА НАСТАВА ДОПУНСКА НАСТАВА 

ПЛАНИРАНО 
часова 

од 45 мин. 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 

ПЛАНИРАНО 
часова 

од 45 мин. 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 

ПЛАНИРАНО 
часова 

од 45 мин. 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 

14.495 16.336,92 16.336,92 875 770 770 105 105 

 
У шклској 2019/20. планирано је 1.841,92 часа више него што је потребно за предвиђену норму часова 

наставника (прерачунато на часове у трајању од 45 минута), а одржано 1.822,59 часова више него што је потребно у 
оквиру предвиђене норме часова наставника. 

Укупно 19,33 планирана часа није реализовано због тога што је током школске године 1 ученик престао да 
похађа наставу, али је (из разлога што је ово било и очекивано), већина наставника у класу примала већи број ученика 
и планирала већи број часова него што је потребно у оквиру предвиђене годишње норме часова. 



 

Наставници су одржали планирани број часова додатне и допунске наставе. 
 
 
Током првог полугодишта континуирано су праћени ефекти додатног и допунског рада, који су евидентирани 

након одржаних смотри ученика, док праћење ефеката на наведени начин није било могуће током трајања 
ванредног стања. 

 
 
2.2.  Извештј о коришћењу уџбеника, приручника и литературе 
Уџбеници, по разредима и предметима, које је Наставничко веће својом Одлуком утврдило за коришћење у овој школској 

години, поседују решење којим су одобрени за коришћење у основној музичкој школи (списак уџбеника наведен је у оквиру 
Школског програма и Годишњег плана рада школе). 

Поред литературе наведене у Школском програму и Годишњем плану рада школе, коришћена је и друга литература, 
имајући у виду чињеницу да је у самом Правилнику о плану и програму наставе и учења наведено је да се, поред наведене 
може користити и друга литература, сличних програмских захтева, о чему самостално одлучује предметни наставник. 

 

2.3.  Табеларни преглед бројног стања, успеха и владања ученика  
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Укупан број 
изостанака 
по класама  

из свих 
предмета 

Л I II III П Др. О Н 

Драшко Божовић 15 0 0 15 0 15 0 4,77 24 0 1 2 0 0 0 3 55 0 
Катарина Жикић 15 0 0 15 0 15 0 4,78 23 0 0 0 0 0 0 0 117 0 



 

Зорана Владисављевић 17 0 0 17 0 17 0 4,80 42 0 1 0 0 0 0 1 112 0 
КЛАВИР 47 0 0 47 0 47 0 4,78 89 0 2 2 0 0 0 4 284 0 

Сања Ивановић 18 0 0 18 0 18 0 3,42 22 0 0 0 0 0 0 0 211 35 
Саша Ивановић 17 1 0 16 0 16 0 4,30 15 0 0 0 0 0 0 0 124 36 
ХАРМОНИКА 35 1 0 34 0 34 0 3,86 37 0 0 0 0 0 0 0 335 71 
Јелена Цаковић 
Љубеновић 

16 0 0 16 0 16 0 4,55 34 0 0 1 0 0 0 1 65 0 

Марија Ракоњац 17 0 0 17 0 17 0 4,73 28 0 0 0 0 0 0 0 203 0 
ВИОЛИНА 33 0 0 33 0 33 0 4,64 62 0 0 1 0 0 0 1 268 0 

Данило Милојковић 16 0 0 16 0 16 0 4,57 34 0 2 3 0 1 0 6 111 0 
Јована Коматовић 17 0 0 17 0 17 0 3,98 29 0 0 3 0 0 0 3 175 0 
ГИТАРА 33 0 0 33 0 33 0 4,28 63 0 2 6 0 1 0 9 286 0 

Зора Грбовић 14 0 0 14 0 14 2 4,70 26 0 3 0 0 0 0 3 88 0 
Драгица Стојановић 17 0 0 17 0 17 0 3,99 36 0 0 1 0 0 0 1 143 0 

ДУВАЧКИ ИНСТРУМ. 31 0 0 31 0 31 2 4,35 62 0 3 1 0 0 0 4 231 0 

Владимир Булатовић 18 0 0 18 0 18 2 4,10 51 0 8 6 3 0 0 17 153 0 
Ана Станковић 8 0 0 8 0 8 1 4,06 16 0 0 2 0 0 0 2 78 0 
СОЛО ПЕВАЊЕ 26 0 0 26 0 26 3 4,08 67 0 8 8 3 0 0 19 231 0 
ИЗДВОЈЕНИ ПОДАЦИ ПО ПРЕДМЕТИМА↓ 

ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ 205 1 0 204 0 204 5 4,33 380 0 15 18 3 1 0 37 606 0 

У % / По ученику → 100% 0,49% 0% 99,51% 0% 99,51% 
2,44

% 
/ 

1,85 
по уч. 

0% 7,32% 8,78% 1,46% 
0,4
9 % 

0% 
18,05

%. 
2,96  

 по уч. 
0,35 

по уч. 

Невенка Здјелар Бањац 89 0 0 89 0 89 2 4,81 0 0 0 0 0 0 0 0 477 71 
Ана Поповић 78 1 0 77 0 77 0 4,10 2 0 0 0 0 0 0 0 185 0 
Ана Суботички 38 0 0 38 0 38 3 3,60 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 
Ј.Г.Милановић (21) (0) 0 (21) 0 (21) (5) 3,80 0 0 0 3 0 0 0 3 123 0 
СОЛФ./ТЕОРИЈА/ХОР 205 1 0 204 0 204 5 4,08 2 0 0 3 0 0 0 3 967 71 

У % / По ученику → 100% 0,49% 0% 99,51% 0% 99,51% 
2,44

% 
/ / 0% 0% 1,46% 0% 0% 0% 1,46% 

4,72  
по уч. 

0,35 
по уч. 

Ј.Г.Милановић (9) (0) (0) (9) (0) (9) (1) 4,83 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 
Ана Суботички (12) (0) (0) (12) (0) (12) (2) 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 



 

Александар Марковић (5) (0) (0) (5) (0) (5) (0) 2,33 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 
УПОРЕДНИ КЛАВИР 26 (0) (0) 26 (0) 26 (3) 3,89 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 
У % / По ученику → 100% 0% 0% 100% 0% 100% 

11,54
% 

/ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
2,39 по 

ученику 
0 

ШКОЛА УКУПНО 205 1 204 204 0 204 5 4,33 380 0 15 21 3 1 0 40 1.635 71 

У % / По ученику → 100% 0,49% 0% 99,51% 0% 99,51% 
2,44

% 
/ 

1,85 
по уч. 

0% 7,32% 
10,24

% 
1,46% 

0,4
9% 

0% 
19,51

% 
7,98 по 

уч. 
0,35 

по уч. 
 

Из наведене табеле може се закључити следеће: 
Успех ученика је солидан и у оквирима очекиваног. 
Број изостанака на нивоу школе је 1.635, док је просечан годишњи број изостанака по ученику 7,98. 

Највећи број изостанака забележен је са наставе теоретских предмета (укупно Н и О) 1.038 (5,06 по ученику). 
Значајно мањи број изостанака забележен је са наставе главног предмета, укупно 606 (2,96 по ученику). 
Број изостанака ученика са наставе упоредног клавира био је 62 (2,38 по ученику). 
Највећи број изостанака забележен је током зимских месеци. 
Један број часова индивидуалне наставе са којих су ученици изостали наставници су успели да надокнаде у 

оквиру припрема ученика за такмичења, годишње смотре и испите. 
 
 

Бројно стање са именима ученика који су брже напредовали, ученика који су на молбу родитеља обновили 
разред и ученика који су престали да похађају школу 

 

УПИСАНИХ 205 

ИСПИСАНИХ 1 

Главни 
предмет 

Исписаних Класа Исписаних Презиме и 
име  

Разред Датум 

 
Клавир 

0 

Драшко Божовић 0 / / / 

Катарина Жикић 0 / / / 

Зорана Владисављевић 0 / / / 

Хармоника 1 Сања Ивановић 0 / / / 



 

Саша Ивановић 1 Милић Лазар I 28.01.2020. 

Виолина 0 
Јелена Цаковић 
Љубеновић 

0 
/ 

/ 
/ 

Марија Ракоњац 0 / / / 

Гитара  
0 

Данило Милојковић 0 / / / 

Јована Коматовић 0 / / / 

Флаута 0 Зора Грбовић 0 / / / 

Кларинет  0 Драгица Стојановић 0 / / / 

Соло певање 
0 

Владимир Булатовић 0 / / / 

Ана Станковић 0 / / /  

НЕДОВОЉНИХ 0 

ПОЗИТИВНИХ 204 

ОБНАВЉА РАЗРЕД 5 

Главни 
предмет 

Обнавља Класа Обнавља Презиме и 
име  

Разред Разлог Молба / 
Датум 

 

Флаута 2 Зора Грбовић 2 

Павловић 
Катарина 

VI 

На молбу 
родитеља 
Припрема за 
СМШ 
 

01.06.2020. 

Стојановић 
Мања 

VI 

Соло 
певање 

3 

Владимир Булатовић 2 

Живановић 
Неда 

II 

Радивојевић 
Јована 

II 

Ана Станковић 1 
Максимовић 
Марија 

II 

ПРОМЕНА КЛАСЕ 0 

БРЖЕ НАПРЕДОВАЛО 1 



 

Главни 
предмет 

Брже 
напред. 

Класа Брже 
напред. 

Презиме и 
име  

Разред Разлог Молба / 
Датум 

 

Хармоника 1 Саша Ивановић 1 
Срећковић 
Урош 

I 
На молбу 
родитеља  

01.10.2019. 

 
 

 
Успех ученика Завршних разреда у школској 2019/20. 

Музичко школовање у школској 2019/20. години завршило је 33 ученика 

Бр. Главни предмет Класа Прос. 
оцена 

СМШ и Ученик 
генерације 

Пријемни испит 
број бодова 

 Клавир: 4 ученика  (4,50)   

1. Живковић Марија                  Драшко Божовић (4,80)   
2. Матовић Јован Катарина Жикић (4,80)   
3. Тодоровић Анђела                Катарина Жикић (4,00)   
4. Јовановић Јелица                 Зорана Владисављевић (4,40)   
 Хармоника: 2 ученика  (3,00)   

1. Симић Димитрије                   Сања Ивановић (3,00)   

2. Линта Душан Саша Ивановић (3,00)   

 Виолина: 5 ученика  (4,60)   

1. Деспотовић Лазар Јелена Цаковић Љубеновић (3,80)   

2. Илић Јулијана                       Јелена Цаковић Љубеновић (4,60)   

3. Фила Нора                    Јелена Цаковић Љубеновић (5,00)  МШ „Мокрањац“ - Београд 
291,30 од 300 бодова 

4. Кузмановић Сара Марија Ракоњац (4,60)   

5. Стојановић Анђела               Марија Ракоњац (5,00)   

 Гитара: 7 ученика  (4,57)   

1. Јанковић Димитрије Данило Милојковић (4,80)   

2. Јаредић Елеонора Данило Милојковић (4,20)   

3. Јовановић Јана Данило Милојковић (4,60)   



 

4. Марковић Огњен Данило Милојковић (4,20)   

5. Милосављевић Богдан Данило Милојковић (4,20)   

6. Мишић Милица Данило Милојковић (5,00)   

7. Павић Никола                         Данило Милојковић (5,00)   

 Флаута: 1 ученик  (5,00)   

1. Глишић Сара Зора Грбовић  (5,00) Ученик генерације  

 Кларинет: 4 ученика  (4,44)   

1. Јовановић Павле Драгица Стојановић  (3,75)   

2. Лалић Лазар Драгица Стојановић (4,50)   

3. Лесковац Марко                   Драгица Стојановић  (4,50)   

4. Петковић Димитрије              Драгица Стојановић (5,00)   

 Соло певање: 10 ученика  (3,85)   

1. Аздејковић Марија Владимир Булатовић  (4,50)   
2. Бошњаковић Нађа Владимир Булатовић  (4,75)   
3. Вучетић Милица Владимир Булатовић  (5,00)   
4. Кањо Анђела Владимир Булатовић  (3,50)   
5. Симић Кристијан Владимир Булатовић  (2,50)   
6. Тасић Марија Владимир Булатовић  (3,50)   
7. Ћосић Анастасија Владимир Булатовић  (2,25)   
8. Француски Викторија  Владимир Булатовић  (5,00)   
9. Славковић Јелена Ана Станковић (5,00)   

10. Тодоровић Николина                 Ана Станковић (2,50)   
 

Успех ученика завршних разреда (4,28) 
СМШ је уписало 
1 ученик→ 

Просечно 
291,30 од 300 

Наставак школовања у СМШ 

Пријемни испит за СМШ полагао је 1 ученик:  

Нора Фила – виолина - класа Јелена Цаковић Љубеновић – МШ „Мокрањац“ – Београд  
Ученик генерације 

Ученик генерације 2019/2020. је Сара Глишић – флаута - класа Зора Грбовић, а изабрана је на основу просечне оцене током 

музичког школовања (5,00), оствареног броја јавних наступа (64) и броја освојених награда (17) током школовања. 



 

2.4. Преглед недељног задужења наставника (у оквиру 40-то часоване радне недеље) 
 

 

Бр. 
Презиме 
и 
име  

Радно место 
Редовна 
Настава 
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Укупно 
Часова 

1. Божовић 
Драшко  

Наставник 
клавира 

22,00 2 24,00 10 0,50 0,50 1,50 2,00 0,50 0,50 0,50 - 40 

2. Жикић 
Катарина  

Наставник 
клавира 

22,00 2 24,00 10 0,50 0,50 1,50 2,00 0,50 0,50 - 0,50 40 

3. Владисављевић 

Зорана  
Наставник 
клавира 

22,00 2 24,00 10 0,50 0,50 1,50 2,00 0,50 0,50 - 0,50 40 

4. Ивановић 
Сања 

Наставник 
хармонике 

22,00 2 24,00 10 0,50 0,50 1,50 2,00 0,50 0,50 0,50 - 40 

5. Ивановић 
Саша  

Наставник 
хармонике 

22,00 2 24,00 10 0,50 0,50 1,50 2,00 0,50 0,50 - 0,50 40 

6. Цаковић 
Љубеновић 
Јелена 

Наставник 
виолине 

22,00 2 24,00 10 0,50 0,50 1,50 2,00 0,50 0,50 0,50 - 40 

7. Ракоњац 
Марија 

Наставник 
виолине 

22,00 2 24,00 10 0,50 0,50 1,50 2,00 0,50 0,50 - 0,50 40 

8. Милојковић 
Данило 

Наставник гитаре 22,00 2 24,00 10 0,50 0,50 1,50 2,00 0,50 0,50 0,50 - 40 

9. Коматовић 
Јована 

Наставник гитаре 22,00 2 24,00 10 0,50 0,50 1,50 2,00 0,50 0,50 - 0,50 40 

10. Грбовић 
Зора 

Наставник флауте 22,00 2 24,00 10 0,50 0,50 1,50 2,00 0,50 0,50 0,50 - 40 

11. Стојановић 
Драгица 

Наставник 
кларинета 

22,00 2 24,00 10 0,50 0,50 1,50 2,00 0,50 0,50 - 0,50 40 

12. Булатовић 
Владимир 

Наставник соло 
певања 

22,00 2 24,00 10 0,50 0,50 1,50 2,00 0,50 0,50 0,50 - 40 

13. Станковић 
Ана 

Наставник соло 
певања 

12,00 1 13,00 4,50 0,25 0,25 0,75 0,50 0,25 0,25 - 0,25 20 



 

14. Здјелар-Бањац 
Невенка 

Наставник 
солфеђа 

22,00 2 24,00   10 1 0,50 0,50 0,50 1 1 1 0,50 40 

15. Радуловић 
Весна / 
Поповић Ана 

Наставник 
солфеђа 

18,00 2 20,00   10 1 0,50 0,50 - 1 1 - - 34 

15. Радуловић 
Весна / 
Поповић Ана 

Диригент   4,00 -   4,00   - - - - 2 - - - -   6 

16. Суботички 
Ана 

Наставник 
солфеђа 

  8,00 2 10,00 10 1,50 1,00 0,50 0,50 1,00 0,50 - 1 26 

16. Суботички 
Ана 

Наставник 
теорије муз. 

  2,00 -   2,00   - - - - - - - - -   2 

16. Суботички 
Ана 

Наставник 
упоредног клав. 

12,00 - 12,00 - - - - - - - - -  12 

17. Глигорић 
Милановић 
Јелена  

Наставник 
теорије муз. 

  2,00 -   2,00 1,00 0,10 0,20 0,10 - 0,30 - - -   3,70 

17. Глигорић 
Милановић 
Јелена  

Настава припр. 
разреда  

  2,00 -   2,00 1,00 - - - 0,50 - - - -   3,50 

17. Глигорић 
Милановић 
Јелена  

Наставник 
упоредног клав. 

  9,00 -   9,00 3,00 0,10 0,30 0,10 - 0,10 - 0,20 - 12,80 

18.  Марковић 
Александар 

Корепетитор 22,00 - 22,00 9,00 0,10 0,10 1 2,50 0,30 - - - 35 

18. Марковић 
Александар 

Наставник 
упоредног клав. 

5,00 - 5,00 - - - - - - - - - 5 

19. Пауновић 
Ненад 

Корепетитор 24,00 - 24,00   10 - - 1 4 1 - - - 40 

 
 
 
 
 
 



 

 

2.5. Распоред часова 

Распоред рада наставника по сменама за ову школску годину урадио је директор школе након прикупљања свих 
потребних података. 

Распоред часова индивидуалне наставе сачинили су наставници главног предмета, док су распоред часова групне 
наставе сачинили наставници групне наставе у сарадњи са наставницима индивидуалне наставе. 

За педагошко-психолошку осмишљеност и укупну структуру распореда часова одговорни су наставници и школски 
педагог. 

Сви распореди часова су (путем огласних табли) били доступни ученицима, родитељима ученика и другим чиниоцима 
који прате живот и рад школе. 

Замене за одсутне наставнике, као и начин вршења надокнада часова одређивао је директор школе. 

У свим случајевима у којима је то организационо било могуће спровести, наставници су часове замењивали солидарно. 

 

 

2.6. Реализација Плана одржавања смотри, преслушавања и испита 

 
Смотре и преслушавања током првог полугодишта реализовани су по плану. 
Мартовске Смотре и преслушавања нису могли бити реализовани због уведеног ванредног стања услед епидемије 

вируса COVID-19. 
 
 
 
 

 



 

Реализовано/ 
Нереализовано 

Месец Клавир Хармоника Виолина Гитара Дувачи Соло 
певање 

Упоредни 
клавир 

Солфеђо 
и теорија 

Реализовано X 
 

24.10.2019. 
II-VI разр. 

/ 25.10.2019. 
II-VI разр. 

/ / /   

 XI         

Реализовано 

XII 

26.12.2019. 
I-VI разр. 

27.12.2019. 
I-VI разр. 

23.12.2019. 
I-VI разр. 

24.12.2019. 
I-VI разр. 

26.12.2019. 
I-VI разр. 
флауте 

25.12.2019. 
I и II разр. 

26.12.2019. 
I и II разр. 

05.12.2019. 
06.12.2019. 
07.12.2019.  
I-VI разр. 

 I         

 II         

Није 
реализовано III 

24.03.2020. 
III и VI разр. 

/ 23.03.2020. 
I-VI разр. 

/ 25.03.2020. 
I - VI разр. 
кларинета 

/   

 IV         

 

V 

       27.05.2020. 
28.05.2020. 
29.05.2020. 
I, II, IV и V - 
шестогод. 
I и III – 
четворогод. 

Није 
реализовано VI 

09.06.2020. 
I и II разр. 

10.06.2020. 
I и II разр. 

11.06.2020. 
I и II разр. 

08.06.2020. 
I и II разр. 

05.06.2020. 
I и II разр. 

05.06.2020. 
I разр. 

09.06.2020. 
I разр. 

12.06.2020. 
IIIр.-шест. 
II р.-четв. 

 
 

Реализација Преслушавања за учеснике такмичења током школске 2019/2020. 
 
23. - 26. децембра: 
У оквиру смотри ученика обављено је преслушавање и евидентирање свих кандидата за Републичко такмичење и 
Републички фестивал музичких и балетских школа Србије. 
 
20 - 24. јануара: 
Обављено је Преслушавање за Републичко такмичење ради пријављивања кандидата 
 



 

24. - 28. фебруара: 
Обављено је Преслушавање за одабир шире Фестивалске екипе ради слања Пријаве за учешће на Републичком 
фестивалу МБШС 
 
09. – 13. марта:  
Обављено је Преслушавање за Републичко такмичење – елиминационо  
 
29. април: 
Преслушавање за Републички фестивал - одабир екипе «А» - Није обављено због уведеног ванредног стања. 
 
Преслушавања за мајска такмичења нису обављена због уведеног ванредног стања. 

 
Због актуелне ситуације са епидемијом корона вируса, а по Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 

611-00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године, одржани су само завршни испити, док годишњи испити за ученике II - V разреда 
и смотре за ученике I и II разреда нису реализовани, већ су ученици оцењени годишњом оценом за рад током целе школске 
године, укључујући и рад током реализације наставе на даљину.  

Испити су реализовани само за ученике завршних разреда уз доследно спровођење свих прописаних мера заштите. 
 
Извештај о реализацији испита и смотри на Крају школске 2019/20.  године 
Реализација Испита за завршне разреде:  
Испити за завршне разреде почели су у понедељак, 01. јуна и трајали до петка, 05. јуна по следећем распореду: 

- 01.06. у 1300 – кларинет 
- 01.06. у 1345 – флаута 
- 02.06. у 1000 – хармоника 
- 02.06. у 1100 – клавир 
- 02.06. у 900 – теорија музике (за ученике соло певања и кларинета) 
- 02.06. у 1030 – солфеђо (за ученике соло певања и кларинета) 
- 03.06. у 900 – упоредни клавир 



 

- 03.06. у 1200 – соло певање 
- 04.06. у 900 – теорија музике (за ученике шестогодишње школе и по потреби ученике кларинета) 
- 04.06. у 1030 – солфеђо (за ученике шестогодишње школе и по потреби ученике кларинета) 
- 05.06. у 900 – виолинa 
- 05.06. у 1100 – гитара 

 
 
Верификација успеха за ученике завршних разреда обављена је у петак, 05. јуна. 
Подела сведочанстава за завршне разреде који настављају школовање у СМШ је била у понедељак, 08. јуна, а за све остале 
ученике завршних разреда - после 19. јуна. 
 
Годишњи испити и смотре требало је да почну 05. јуна и да трају до 12. јуна, али исти нису реализовани. 
- 05.06. у 900 – флаута 
- 05.06. у 1100 – кларинет 
- 05.06. у 1200 – соло певање 
- 08.06. у 900   – гитара 
- 09.06. у 900   – клавир 
- 09.06. у 900 – упоредни клавир 
- 10.06. у 1000 – хармоника 
- 11.06. у 900   – виолинa 
- 12.06.  у 900 – солфеђо за III разред шестогодишње и II разред четворогодишње школе 
 
Верификација успеха обављена је 17. јуна. 
 
Поделу књижица, Уручивање диплома са такмичења и јавно похваљивање најуспешнијих ученика (такмичара и ученика 
генерације) обавиле су одељењске старешине уз спровођење свих прописаних мера заштите. 
Ове године није било награђивања наставника. 
 



 

Пријемни испити за школску 2020/2021. годину 
 

Припремне активности 
- Током школске 2019/20. године у школи се одржавала настава припремног разреда коју су похађали ученици узраста I и II 
разреда основне школе у циљу припремања за полагање пријемног испита, чиме је обезбеђено да се за полагање пријемног 
испита пријави значајан број кандидата, који поседују одређена предзнања о музици. 
- Током пролећа, за време док је на снази било ванредно стање, одвијали су се интензивни контакти директора школе са 
директорима основних и средњих школа и наставника главног предмета са учитељима основних и средњих школа Младеновца, 
а у циљу давања правовремених информација о плану одржавања пријемних испита. 
- У оквиру припрема за пријемни испит није било могуће одржати планиране концерте за ученике основних школа Младеновца 
у сали Центра за културу и туризам због уведене забране окупљања. 
- У циљу да обезбеди услове за пријављивање кандидата за полагање пријемних испита директор школе је сачинио on line 
пријаву за полагање пријемног испита, која је била доступна на званичној интернет страници школе, што је резултирало 
одличним одзивом заинтересоване деце и родитеља. 
 
 
Мај: 
- Пријављивање кандидата за полагање пријемног испита трајало је до 05. јуна 2020. године, а планирани часови припремне 
наставе нису одржани због забране окупљања. 
 
Јун: 
- Пријемни испити за пријем ученика на иструменталне одсеке одржани су: 

 У Званичном року, У понедељак, 08. јуна 
 У Накнадном року, У понедељак, 15. јуна 

 
- Пријемни испит за пријем ученика на одсек соло певања одржан је: 

 У Званичном року, У понедељак, 15. јуна 
 



 

2.7. Дневна артикулација радног времена ученика 

  Ученици су до момента увођења ванредног стања у школу долазили најмање два, а највише четири пута недељно, у 
зависности од броја наставних предмета, распореда часова у редовној школи и могућности усклађивања распореда главног 
предмета са распоредом осталих предмета и распоредом групне наставе у музичкој школи. 
  Почев од 16.03.2020. године настава се одвијала на даљину. 
 

2.8. Начин обезбеђивања дежурства у школи 

   У школи, због специфичности њене организације (преовлађује индивидуални васпитно - образовни рад) није 
организовано дежурство наставника, али је организовано дежурство ваннаставног особља. 
 
 

III. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ТЕЛА И ОРГАНА ШКОЛЕ 

 
3.1. Извештај о раду Директора школе 
 

Увод – Одговорност директора школе за законитост рада и успешно обављање делатности установе сходно Члану 126., 
став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 

Један од најзначајнијих задатака директора школе и у школској 2019/20. години био је обезбеђивање 
законитости рада и несметаног обављања делатности установе, на чему сам радила, водећи рачуна о свим 
сегментима рада установе, почев од области радних односа, преко организовања наставе и ваннаставних 
активности, вођења евиденција и издавања јавних исправа, до организовања концерата и школских манифестација. 

Све наведене активности реализоване су у складу са законом, што сам постигла захваљујући доброј сарадњи 
са саветом родитеља, органом управљања и другим телима и органима у установи, као и захваљујући преданом раду 
секретара школе и шефа рачуноводства. 



 

 
 

1. Учешће директора школе у планирању и организацији остваривања програма образовања и васпитања и свих 
активности установе, сходно Члану 126., став 4. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
Током школске 2019/20. године рад директора школе подразумевао је бављење низом различитих 

активности, како оних дефинисаних законом, тако и бројним другим: планирањем, организацијом и контролом 
остваривања планова и програма образовања и васпитања; организацијом рада; обезбеђивањем квалитета наставе; 
надзором и анализом рада како запослених, тако и установе у целини; праћењем рада стручних органа Школе; 
праћењем и евидентирањем стручног усавршавања запослених; благовременим обавештавањем запослених, 
ученика и родитеља о свим актуелностима у Школи, као и свим битним питањима која се тичу Школе и школства; 
усклађивањем рада стручних органа; редовном контролом квалитета вођења педагошке документације и 
евиденције; обезбеђивањем јавности и транспарентности рада; саветодавним радом са наставницима, ученицима 
и родитељима; вођењем рачуна о сваком ученику и његовом развоју и напредовању, као и даљем школовању, са 
посебним акцентом на вођењу најразноврснијих евиденција о раду и успесима ученика појединачно; сарадњом са 
друштвеном средином (институцијама културе, основним школама, средњим школама, предшколским установама, 
институцијама за бригу о старим лицима, институцијама за бригу о деци са посебним потребама, другим музичким 
школама у земљи, факултетима музичке уметности, као и реномираним уметницима); организовањем одлазака 
ученика на такмичења (укључујући и обезбеђивање финансијских средстава за ту намену); организовањем излета за 
ученике; старањем о безбедности ученика и запослених; радом на опремању Школе наставним средствима; 
набавком музичких инструмената ради обнављања школског инструментарија; радом на опремању књижном 
грађом и потребном опремем школске библиотеке/нототеке; сарадњом са Министарством просвете, науке и 
технолошког развоја; сарадњом са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту Града Београда; сарадњом са 
инспекцијским службама; сарадњом са локалном самоуправом; презентацијом рада Школе у медијима; 
припремањем комплетног материјала и редовним ажурирањем података на званичној интернет страници Школе и, 
што је најважније – непрестаном борбом за опстанак Школе на својеврсном тржишту различитих садржаја који од 



 

деце траже много мање ангажовања и одрицања и који их лако могу удаљити од бављења музиком. О свим 
наведеним аспектима рада водила сам евиденцију. 

Што се тиче организовања рада Школе, водила сам рачуна о томе да наставим са унапређивањем сарадње у 
оквиру наставних одсека, стручних већа и стручних служби, развијајући код запослених свест о потреби свакодневне 
размене идеја и заједничког планирања и усклађивања рада свих организационих целина Школе, што је резултирало 
не само разменом информација везано за планирање и припремање наставе, одржавањем квалитетних интерних и 
јавних часова и концерата, учешћем представника Школе на концертима и гостовањима и освајањем награда на 
такмичењима како регионалног, тако и републичког и међународног ранга, већ и бољом комуникацијом запослених 
у Школи, која се позитивно одразила и на квалитет комуникације са ученицима и родитељима. 

Верујући у то да квалитет рада установе веома зависи од доброг одабира наставног кадра, трудила сам се да 
омогућим да у Школи раде и успешно међусобно сарађују наставници високих професионалних компетенција, који 
поред тога што су посвећени раду са ученицима редовно похађају различите програме стручног усавршавања.  

Захваљујући доброј сарадњи и ангажовању свих у школи, током првог полугодишта ове школске године 
реализоване су све планиране наставне и ваннаставне активности.  

Током другог полугодишта настава је реализована у потпуности, али на даљину. 
Реализација већег броја планираних ваннаставних активности током другог полугодишта није била могућа, 

али су уместо ових активности реалиоване неке друге активности, које су могле бити организоване у датим 
околностима (објављивање на You tube страници школе најуспешнијих наступа ученика у кућним условима, конкурс 
за најлепше осликано ускршње јаје и објављивање фотографија на сајту школе итд.). 

Увођењем ванредног стања, као директор школе суочила сам се са низом изазова – почев од организовања 
наставе на даљину, па преко обезбеђивања спровођења свих прописаних мера заштите, обезбеђивања заштитних 
средстава, израда измена и допуна интерних аката школе у циљу њиховог усаглашавања са измењеном законском 
регулативом, спровођење радова на санацији и адаптацији новодобијених школских просторија, рад на 
обезбеђивању финансијских средстава за опремање новодобијених школских просторија школским намештајем, 
рачунарима и наставним средствима. 



 

И током ове школске године (иако након увођења ванредног стања реализација планиране концертне 
активности школе није била могућа), остварен је значајан број јавних наступа ученика (380).  

Поред наведеног, освојено је (40) наградa на такмичењима, а 1 ученик положио је пријемни испит и наставиће 
школовање у средњој музичкој школи. 

Школска 2019/20. година била је динамична и успешна, посебно када је у питању реализација бројних 
концертних активности, такмичарских активности и школских манифестација током првог полугодишта, у чије сам 
организовање и праћење била укључена, што је подразумевало и моје континуирано додатно ангажовање. 

 
 

2. Учешће директора школе у обезбеђивању квалитета, самовредновању, стварању услова за спровођење 
спољашњег вредновања, остваривању стандарда постигнућа, унапређивању квалитета образовно-васпитног 
рада, сходно Члану 126., став 4. тачка 2. Закона о основама система образовања и васпитања 
Током ове школске године била сам укључена у рад Тима за самовредновање почев од одабира стандарда и 

индикатора који ће бити самовредновани, до анализирања добијених резултата и израде Извештаја о 
самовредновању, као и у рад Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе. 

Присуствовала сам свим седницама Тима за самовредновање и Тима за обезбеђивање квалитета и развој 
установе. 

Током школске 2019/20. године није вршено спољашње вредновање квалитета рада установе, али је 
континуирано рађено на стварању услова за спровођење спољашњег вредновања прикупљањем доказа о 
реализацији свих планираних активности установе. 

Имајући у виду да је у школској 2019/20. години ступио на снагу Правилник о плану и програму наставе и 
учења за основно музичко образовање и васпитање у коме су наведени исходи по разредима, посебну пажњу 
посветила сам остваривању захтева наведених у Правилнику и, у сарадњи са педагогом школе, дала подршку 
наставницима, посебно када је у питању описно оцењивање ученика у складу са исходима, с обзиром на то да од 
стране надлежног министарства није организована обука за наставнике у овом смислу. 



 

У свакодневним контактима са наставницима и стручним сарадницима школе, кроз посету наставним 
часовима, смотрама, испитима, такмичењима, концертима и другим јавним наступима ученика, континуирано сам 
имала увид у квалитет образовно-васпитног рада школе и радила на његовом унапређивању. Континуирано сам 
обављала саветодавни рад са наставницима, стручним сарадницима, ученицима и родитељима и обезбеђивала 
услове за остваривање сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, како током првог 
полугодишта, тако и током трајања ванредног стања. 

Поред наведеног, кроз организовање разноврсних концертних активности, школских манифестација, 
организовање мајсторских радионица итд. (о чему постоји обимна писана и фото документација), радила сам на 
промовисању школе, не само као образовне установе, већ и установе културе. 

 
 

3. Одговорност директора школе за остваривање Развојног плана установе, сходно Члану 126., став 4. тачка 3. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
 
Током школске 2019/20. године активно сам радила на остваривању Развојног плана установе. 
Присуствовала сам свим седницама Стручног актива за школско развојно планирање и дала допринос раду 

актива. 
Реализовала сам планиране активности за које сам била задужена у својству носиоца активности, а у вези са 

реализацијом Школског развојног плана: 
- Обезбеђивање услова за континуиран рад музичког забавишта у школи 
- Обезбеђивање услова за реализацију мастер класа 

o Израда финансијског плана 
o Припрема простора 
o Израда диплома и захвалница 
o Организација концерта у Младеновцу 



 

o Организација концерта у Београду 
o Медијска промоција концерата (сајт школе, facebook профил школе, доступни локални медији) 

 
- Побољшање препознатљивости школе 

o Редизајниран је постојећи лого школе 
o На прозорима учионица на трећем спрату истакнута су обележја школе 

 
- Организовање предавања и радионица о психолошким темама за ученике 
- Организовање предавања, трибина и радионица за родитеље 
- Обезбеђивање услова за рад нототеке/библиотеке 
- Организовање различитих активности за ученике у оквиру школске библиотеке (радионице, квиз итд.) 

 
На жалост, због епидемије вируса COVID-19 један број планираних активности није могао бити реализован: 
 

- Осликавање стуба на платоу испред школе 
- Успостављање традиције одржавања концерата на отвореном у мају (није реализовано због забране 

окупљања) 
- Организовање редовних, годишњих, коцерата бивших ученика школе планирано у мају (није реализовано 

због забране окупљања) 
- Организовање излета за ученике планираног за 08.04.2020. године (посета институцијама културе – 

Београдска филхармонија, Народни музеј, Галерија САНУ) 
- Рад на изради Елабората за верификацију установе у проширеном школском простору, са проширењем броја 

постојећих класа клавира, виолине и гитаре, рад на обезбеђивању правног основа за извођење радова на 
санацији и адаптацији школског простора у циљу његовог прилагођавања потребама школе и рад на увођењу 
нових програма образовања и васптања за удараљке и српско традиционално певање. 



 

o Истраживање потреба локалне заједнице за увођењем нових програма образовања и васпитања за 
удараљке и српско традиционално певање 

o Сарадња са основним школама на територији Градске општине Младеновац 
o Интензивирана сарадња са Саветом родитеља 
o Интензивирана сарадња са Локалним саветом родитеља 
o Сарадња са надлежним структурама Градске општине Младеновац (око добијања података о 

демографским факторима који иду у прилог проширивању капацитита школе, израде предмера и 
предрачуна радова на привођењу намени новодобијених школских просторија, добијања сагласности 
за финансирање извођења радова из Буџета локалне самоуправе) 

o Сарадња са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту (прикупљање информација о финансирању 
радова на санацији и адаптацији школског простора и набавци потребних наставних срадстава и 
опреме за новодобијене школске просторије, добијања обавештења о начину финансирања трошкова 
грејања и утрошка електричне енергије итд. за новодобијене просторије) 

o Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја – директно и посредством Школске 
управе Београд 

o Сарадња са просветном инспекцијом 
o Сарадња са ЈКП Београдске електране 
o Сарадња са ЕДБ 
o Сарадња са КЈП Младеновац 
o Израда Захтева за финансирање радова на санацији и адаптацији школског простора 
o Припрема предлога за израду Идејног пројекта за санацију и адаптацију школског простора 
o Прикупљање потребне документације за израду Идејног пројекта из Катастра непокретности 
o Сарадња са Факултетом музичке уметности у вези кадрова и потребне опреме (за увођење нових 

програма образовања и васпитања) 
 



 

4. Подаци о одлучивању директора школе о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одобравању 
и наменском коришћењу тих средстава у складу са законом, сходно Члану 126., став 4. тачка 4. Закона о 
основама система образовања и васпитања 
 

a. Финансирање текућег одржавања школског простора 
Током ове школске године, као и ранијих година, водила сам рачуна о томе да се на време отклоне сви 
кварови настали на водоводним, канализационим, електричним инсталацијама и инсталацијама грејања, као 
и сви остали настали кварови. 
 
Извршени су столарски радови: 

 Износ средстава утрошених за ову намену je 4.350,00 динара. 
Извршени су радови на одржавању инсталација водовода и канализације. 

 Износ средстава утрошених за ову намену je 4.350,00 динара. 
Извршени су радови на одржавању инсталација централног грејања. 

 Износ средстава утрошених за ову намену je 45.784,79 динара. 
             Извршени су радови на одржавању електричних инсталација. 

 Износ средстава утрошених за ову намену je 52.325,20 динара. 
Извршени су радови на санацији и адаптацији новодобијених школских просторија на III спрату. 

 Износ средстава утрошених за ову намену je 370.307,00 динара. 
Извршено је редовно годишње сервисирање 5 клима уређаја. 

 Износ средстава утрошених за ову намену je 12.500,00 динара. 
 
Укупан износ средстава утрошених за финансирање текућег одржавања школског простора је 489.616,99 
динара.   

          



 

b. Финансирање опремања школе намештајем и опремом за заштиту животне средине и финансирање  
одржавања постојећег намештаја и опреме 
Извршена је набавка 14 ормара (донације од ЕПС-а). 

 Износ средстава утрошених за ову намену je 369.600,00 динара. 
Извршена је набавка 3 апарата за гашење пожара.  

 Износ средстава утрошених за ову намену je 10.620,00 динара 
Укупан износ средстава утрошених за ову намену је 380.220,00 динара. 
 

c. Финансирање опремања школе рачунарском опремом и финансирање одржавања постојеће рачунарске 
опреме  
Извршено је одржавање рачунарске опреме. 
•     Износ средстава утрошених за ову намену је: 36.263,03 динара. 
 

d. Финансирање опремања школе опремом за комуникацију и финансирање одржавања постојеће опреме за 
комуникацију 
Током ове школске године није вршено опремање школе опремом за комуникацију, нити су издвајана 
средства за одржавање постојеће опреме, имајући у виду да је иста набављена у претходној школској години. 
Укупан износ средстава утрошених за ову намену је: 0,00 динара. 
 

e. Финансирање опремања школе софтверским програмима и антивирус програмима, одржавање рачунарске 
опреме, хостинг за званичну интернет страницу школе 
У циљу обезбеђивања услова за доступност интернета и његово безбедно коришћење, набављен је антивирус 
програм за све школске рачунаре. 

 Износ средстава утрошених за ову намену је: 26.160,00 динара. 



 

У циљу обезбеђивања услова за функционисање рачунара, рачунарске опреме и рачунарске мреже у школи, 
школа је издвојила средства за ову намену (Напајање за рачунар, SSD HDD 480 GB и 120 GB, екстерна 
меморија, конектори,UTB и USB каблови). 

 Износ средстава утрошених за ову намену је: 75.970,00 динара. 
У циљу обезбеђивања услова за рад рачуноводства школе и вођење евиденције о попису, школа користи 
одговарајући софтверски програм.  

 Износ средстава утрошених за ову намену је: 7.000 динара 
У складу са Законом, школа је у обавези да има званичну интернет страницу, те је било неопходно издвојити 
средства за хостинг. 

 Износ средстава утрошених за ову намену је: 8.000,00 динара. 
У складу са Законом, школа је у обавези да има званичну интернет страницу, те је било неопходно издвојити 
средства за одржавање интернет странице, али уплата средстава за ову намену није извршена до 31.08.2020. 
године. 

 Износ средстава утрошених за ову намену је: 0,00 динара. 
Укупан износ средстава утрошених ову намену је 117.130,00 динара. 
 

f. Финансирање опремања школе наставним средствима и финансирање одржавања постојећих наставних 
средстава 
Током ове школске године настављено је континуирано обнављање школског инструментарија, чиме је  
обезбеђено несметано одвијање наставе и ваннаставних активности школе. 
Директор школе одобрио је финансирање опремања школе наставним средствима и опремом и 
финансирање одржавања постојећих наставних средстава и опреме: 
 
Набавка гудала (11) и кутија (17) за виолине извршена је на основу сачињене листе приоритета коју су 
предложила стручна већа и одлуке Наставничког већа. Набавка је извршена из средстава Ученичког фонда. 



 

 Износ средстава утрошених за ову намену је: 112.373,00 динара. 
 

Штимовање свих клавира у школи вршено је након почетка грејне сезоне. Штимовање свих клавира у школи 
вршено је и за време реализације такмичења у организацији школе („Српска соло песма“ и „Српска 
традиционална песма“) и пред значајне концерте (концерт полазника „Зимске школе виолине“, итд.). 

 Износ средстава утрошених за ову намену је: 9.493,67 динара. 
 

Континуирано је вршена поправка свих насталих кварова на постојећим музичким инструментима 
(хармонике, флауте). 

 Износ средстава утрошених за ову намену је 17.792,00 динара. 
 

Набавка једног Орфовог инструментарија и додатних инструмената за Орфов инструментариј за потребе 
припремног разреда извршена је на основу сачињене листе приоритета коју су предложила стручна већа и 
одлуке Наставничког већа. Набавка је извршена из Материјалних трошкова. 

 Износ средстава утрошених за ову намену је: 18.036,00 динара. 
 

Набавка једног дигиталног клавира извршена је на основу сачињене листе приоритета коју су предложила 
стручна већа и одлуке Наставничког већа. Набавка је извршена из средстава Ученичког фонда. 

 Износ средстава утрошених за ову намену је: 143.960,00 динара. 
 
Континуирано су обезбеђивани потрошни делови за дувачке инструменте, чиме је обезбеђено несметано 
одвијање наставе. 

 Износ средстава утрошених за ову намену је: 13.640,00 динара. 
 
Укупан износ средстава утрошених ову намену је 315.294,67 динара. 
 



 

g. Финансирање набавке уџбеника и литературе 
Извршена је набавка уџбеника и литературе за школску библиотеку из наменских средстава Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. 

 Износ средстава утрошених за ову намену је: 11.000,00 динара. 
 

h. Финансирање стручног усавршавања запослених 
Преглед уторшених средстава по програмима стручног усавршавања: 
o Дводневном програму стручног усавршавања „Хеуристичке методе у читању музичког дела“ – број 

програма 965, компетенције К1, приоритетна област П3, број бодова по учеснику 16. Програм је 
реализован на ФМУ – Београд, 26.10. и 02.11.2019. – Проф. Дејан Синадиновић, присуствовало је 20 
запослених, а за његову реализацију је утрошено 50.000,00 динара. 

o Једнодневном програму стручног усавршавања „Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: Приступ 
тумачењу и интерпретацији“ – број програма 943, компетенције К1, приоритетна област П3, број бодова 
по учеснику 8. Програм је реализован на ФМУ – Београд, 11.01.2020. – Проф. Зоран Божанић, 
присуствовало је 20 запослених, а за његову реализацију је утрошено 30.000,00 динара. 

o Четвородневном програму стручног усавршавања „Обука за лиценцу за директора образовно - васпитне 

установе“, присуствовао је директор школе. Обука је организована од стране Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја и била је бесплатна.  

o Једнодневном програму стручног усавршавања „Оснаживање школских тимова за спровођење процеса 

самовредновања у установама образовања васпитања“, присуствовали су директор и педагог школе, а за 

његову реализацију је утрошено 1.670,00 динара за трошкове превоза до Сопота. 

o Једнодневном програму стручног усавршавања „Психологија и музика - интердисциплинарна сусретања 

2019. године“- Београд, присуствовао је директор школе, а за његову реализацију је утрошено 1.500,00 

динара. 

o Нове обавезе у складу са новодонетим подзаконским актима закона о јавним набавкама“ 



 

(Вебинар - Параграф) а за његову реализацију је утрошено 4.680,00 динара. 

o „Заштита података о личности“(Вебинар–Образовни информатор), а за његову реализацију је утрошено 

1.990,00 динара. 

o Припреме основних и средњих школа за израду предлога финансијског плана за 2021. годину“ (Вебинар–

Образовни информатор), а за његову реализацију је утрошено 2.990,00 динара. 

Укупни трошкови стручног усавршавања запослених у 2019/20. години износили су  92.830,00 динара. 

  
i. Финансирање школских манифестација 

Током школске 2019/20. године Основна музичка школа „Стеван Христић“ била је организатор 2 значајне 
манифестације: „Српска соло песма“, „Српска традиционална песма“, а поред тога и организатор „Зимске 
школе виолине“.  
Одлуку о одржавању манифестација „Српска соло песма“ и „Српска традиционална песма донео је Школски 
одбор на предлог Наставничког већа и Савета родитеља. Обе манифестације одржане су у истом временском 
периоду, те је обједињен и приказ утрошка средстава.  

1. „Српска соло песма“ и 2. „Српска традиционална песма“ 2019.: 
Приход:     217.000,00 динара 
Расход:      209.185,00 динара 

  Разлика:     + 7.815,00 динара 
Целокупну техничку припрему за одржавање манифестације реализовала сам самостално, свакодневно 
улажући вишечасовни додатни рад током вишемесечног временског периода. Ваннаставно особље пружило 
ми је велику помоћ када је у питању дежурство током трајања манифестације, док су наставници соло певања 
имали обавезу да припреме своје ученике за учешће на такмичењу и присуствују манифестацији у својству 
секретара жирија или дежурних наставника. 
Све послове око организовања такмичења обавила сам без накнаде. 
 



 

Преостале две манифестације („Урбан поп рок фестивал“ и „Меморијал Аца Панић“) нису одржане услед 
епидемије вируса COVID-19. 
 
Одлуку о организовању манифестације „Зимска школа виолине“  донео је Школски одбор на предлог 
Наставничког већа и Савета родитеља. 
Целокупну техничку припрему за реализацију манифестације и одржавање концерата у Младеновцу и 
Београду реализовала сам самостално и без накнаде. Финансирање трошкова  манифестације реализовано 
је из средстава остварених организовањем манифестације „Меморијал Аца Панић“ 2019. године. 

 Износ средстава утрошених за реализацију ове манифестације: 8.536,00 динара. 
 

j. Финансирање учешћа ученика на такмичењима  
За донације за учешће ученика на такмичењима републичког ранга утрошено је укупно 0,00 динара, имајући 
у виду да ова такмичења нису могла бити реализована, док је за донације за учешће ученика на свим осталим 
такмичењима утрошено укупно 20.500,00 динарa. 
 
Укупан износ средстава утрошен за ову намену је 20.500,00 динарa. 
 
О намени средстава Ученичког фонда одлучивао је Савет родитеља, док је коначну одлуку о коришћењу 
целокупних финансијских средстава установе доносио Школски одбор. 
Савет родитеља и Школски одбор редовно сам извештавала о наменском коришћењу финансијских средстава 
установе. 

 

 
 



 

5. Сарадња директора школе са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима, сходно 
Члану 126., став 4. тачка 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
 

a. Сарадња са органима јединице локалне самоуправе 
Са Градском општином Младеновац успешно сам сарађивала по многим питањима од којих су најзначајнија 

она у вези са покретањем поступка за верификацију установе, обазбеђивањем средстава за санацију и адаптацију 
новодобијеног школског простора, текућим одржавањем школског простора, безбедношћу ученика у школи, 
одржавањем хигијене заједничког степеништа и равног крова изнад школских просторија, пружањем финансијске 
помоћи за организовање планираних ваннаставних активности, као и у вези са учешћем у оснивању, раду и 
планираним активностима Локалног савета родитеља. 

На предлог Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора, поново сам покренула иницијативу за 
извођење молерско - фарбарских радова у свим просторијама школе у којима то није учињено током претходних  
година, а у циљу планирања средстава у Буџету јединице локалне самоуправе. 

Захваљујући веома интензивној сарадњи са Градском општином Младеновац, током ове школске године 
реализовано је: 

- Покренут је поступак за верификацију установе 
- Локална самоуправа дала је потребну подршку школи за повећање броја ученика и запослених и увођење 

нових програма образовања. 
- Школа је од ГО Младеновац добила право на коришћење додатног школског простора, тако да укупна 

површина школског простора којом школа располаже износи 701,42 m2. 
- Градска општина Младеновац је (на основу приложеног предмера и предрачуна радова) одобрила 

издвајање средстава из буџета за привођење намени новодобијеног додатног школског простора. 
Школа се, на позив Градске општине  Младеновац, и током ове школске године укључила у реализацију низа 

различитих програма који су обогатили културни живот нашег града. 
Подаци о конкретним облицима сарање налазе се у одељку 23. b. 



 

Школа се, на позив Градске општине  Младеновац, и током ове школске године укључила у реализацију низа 
различитих програма који су обогатили културни живот нашег града. 

Подаци о конкретним облицима сарање налазе се у одељку 23. b.. 
 
 

b. Сарадња са друштвеном средином 
О сарадњи са друштвеном средином – организацијама, удружењима, институцијама културе, основним и 

средњим школама у граду, институцијама за бригу о старим лицима, као и институцијама за бригу о деци са 
посебним потребама, као и музичким школама Србије, могу рећи да је и током ове школске године била веома 
добра и разноврсна и да је уродила плодом захваљујући стварању повољног амбијента за рад и сарадњу међу 
запосленима у школи. 

На жалост, један број планираних активности није могао бити реализован услед епидемије вируса COVID-19. 
Подаци о конкретним облицима сарање налазе се у одељку 23. b.. 

 
 

6. Пружање подршке од стране директора школе у стварању амбијента за остваривање предузетничког 
образовања и предузетничких активности ученика, сходно Члану 126., став 4. тачка 6. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
Директор школе обезбедио је услове за стварање амбијента за остваривање предузетничких активности 

ученика, тако што је ученицима Другог циклуса образовања поверио целокупну организацију обележавања школске 
славе Свети Сава. 

Сву потребну саветодавну подршку током спровођења наведених активности ученици су имали од стране 
директора, наставника и стручних сарадника школе. 

 
 



 

7. Организовање и вршење инструктивно – педагошког  увида и праћења квалитета образовно-васпитног рада и 
педагошке праксе од стране директора школе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада 
наставника и стручних сарадника, сходно Члану 126., став 4. тачка 7. Закона о основама система образовања и 
васпитања 

 

ЗАПАЖАЊА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА 
   

У ТОКУ  ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ 
 

УКУПАН БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА: 45 + 0 = 45 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ: 11 + 0 = 11 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ:   0 + 0 =   0 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ДОДАТНЕ  НАСТАВЕ:   0 + 0 =   0 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: / + / = / 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ СМОТРИ И ИСПИТА ПО КЛАСАМА:  9 + 3 = 12 

БРОЈ ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ:   25 + 3 = 28 
Циљ посета и број часова на који се односи. 

 РАЗЛОГ/ЦИЉ ПОСЕТЕ БРОЈ ЧАСОВА 
1. РЕДОВАН, ПЛАНИРАН ОБИЛАЗАК 4    + 0 = 4    

2. ПРИМЕДБЕ НА РАД НАСТАВНИКА 0  + 0 = 0  

3. УВИД У РАД НОВОГ ЧЛАНА КОЛЕКТИВА 2  + 0 = 2  

4. ПРАЋЕЊЕ РАДА ПРИПРАВНИКА 0  + 0 = 0  

5. УГЛЕДНИ/ОГЛЕДНИ ЧАС 2  + 0 = 2  

6. НАСТАВНИЦИ КОЈИ ПОСТИЖУ ИЗУЗЕТНЕ РЕЗУЛТАТЕ 0  + 0 = 0  



 

 ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ПО ПРЕДМЕТИМА И РАЗРЕДИМА 

ПРЕДМЕТ/ 
АКТИВНОСТ... 

I II III IV V VI VII VIII Укупно по предметима 

Клавир  1 1      2 + 0 = 2 

Хармоника  1       1 + 0 = 1 

Виолина     1 1   2 + 0 = 2 

Гитара  1 1      2 + 0 = 2 

Флаута         0 + 0 = 0 

Кларинет  1+1       2 + 0 = 2 

Соло певање         0 + 0 = 0 

Солфеђо 1  1      2 + 0 = 2 

Теорија музике         0 + 0 = 0 

Упоредни 
клавир 

        
0 + 0 = 0 

УКУПНО         11 + 0 = 11 
Поред наведеног и посета часовима Припремног разреда и Музичког забавишта 

 
 

ПРЕГЛЕД ПОСЕЋЕНИХ СМОТРИ И ИСПИТА ПО НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА 

НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 
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Укупно по 
наставним 
предметима  

УКУПНО 1+0 1+0 1+0 1+0 1+1 0+1 0+1 3+0 / 1+0 9+3=12 



 

 

ПРЕГЛЕД ПРИСУСТВОВАЊА ВАННАСТАВНИМ АКТИВНОСТИМА ПО МЕСЕЦИМА 

ВАННАСТАВНА  
АКТИВНОСТ... 

IX X XI XII I II III IV V VI VIII 
Укупно  

УКУПНО 1 4 8 10 2 2 1 0 0 0 0 25+3=28 

28 часова ваннаставних активности односе се на присуствовање концертима и школским манифестиацијама на 
којима учествују ученици свих разреда. 
 
Анализа остварености стандарда и индикатора на основу увида са посећених часова: 

1. КОМУНИКАЦИЈА И САРАДЊА 

 На највећем броју посећених часова, како наставе главног предмета, тако и теоријске наставе, уочено је да између 
ученика и наставника постоји добра комуникација и да се једни према другима опходе са уважавањем. Наставници 
на часу дају ученицима јасна и прецизно формулисана упутства. Такође, повратна информација коју ученици од 
наставника добијају о свом раду формулисана је тако да буде подстицајна, али и да прецизно укаже на елементе 
на којима треба даље радити. Атмосфера на часу је пријатна и подстицајна за рад, али се стиче утисак да ученици 
нису у довољној мери свесни своје улоге у процесу учења, што их чини и недовољно одговорним за резултате рада. 
Уочено је, такође, да ученици у недовољној мери постављају питања и у недовољној мери од наставника траже 
додатна објашњења. 

2. РАЦИОНАЛНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЈА: 

 На свим посећеним часовима, делови часова имали су свој логичан след (усвиравање/упевавање, обрада програма 
резиме и упуство за самостално вежбање). На неколико посећених часова, наставник није на почетку часа истакао 
циљеве часа, односно планирани садржај часа и није истакао на шта ученик треба да обрати пажњу. На једном 
посећеном часу наставник није успео да обради планирано градиво, док на неколико посећених часова, ученици 
нису имали своје бележнице у које би им наставник уписао задатке и сугестије за самостално вежбање, на шта је 
наставницима указано током разговора обављених након одржаних часова. Наставне метода које су наставници 
користили су ефикасне у односу на циљеве часа. На свим посећеним часовима је уочено поступно повећавање 



 

захтева у вези са извођењем задатог програма. Од наставних средстава, осим инструмента, наставници су 
користили метроном, рачунар, сопствени глас и клавир. На свим часовима су захтеви и темпо рада прилагођени 
могућностима и интересовањима ученика. На једном посећеном часу је недостајао завршни део часа – 
проверавање остварености циљева. 
Генерално, већина наставника је свесна значаја рационалног коришћења времена на часу, као и значаја добре 
организације часа и ради на њиховом сталном унапређивању. 

3. ПОДСТИЦАЊЕ УЧЕНИКА: 

 На свим посећеним часовима, наставници су подстицали ученике истицањем онога што је у свирању/певању 
ученика добро и онога што је ученик поправио у односу на извођење композиција на предходном часу. Већина 
наставника је подстицала ученике подсећајући их на њихове раније успешне јавне наступе или учешће на 
такмичењима. На једном часу, наставник је заједно са учеником анализирао снимак учениковог наступа на 
такмичењу и похвалио све позитивне елементе извођења. На једном часу наставник је ученика мотивисао и 
подстицао да се припреми за наступ на концерту за основне школе, како би могли да га чују другови из одељења.  

4. КОРЕЛАЦИЈА И ПРИМЕНА ЗНАЊА: 

 Предмети у музичкој школи су по својој природи веома повезани и тога су свесни сви наставници, тако да не постоји 
ни један посећени час на коме наставник инструмента није указао на потребу примене знања из теоријских 
предмета, али такође ни један час теоријске наставе на коме наставник није указао на потребу примене знања 
стечених на настави инструмента, односно соло певања. Наставници су повезивање знања из различитих предмета 
остваривали постављањем питања ученицима у вези са материјом која се обрађује у оквиру других предмета. 
Једном броју наставника указано је на то да је потребно да ученицима дају више времена за одговор на постављено 
питање или да их потпитањима доведу до тога да сами одговоре на упућено питање, као и да током часа од ученика 
редовно траже да сами процењују тачност и квалитет својих одговора дата на питања наставника, односно да 
процењују квалитет свог извођења задатог програма. 
Поред тога, један број наставника радио је на повезивању знања и искуства стечених у музичкој школи са знањима 
и искуством стеченим у редовној школи, а подстицајно окружење ученицима је пружало бројне могућности за 
примену наученог. Од пресудног значаја за примену знања било је то што је у школи организован низ ваннаставних 



 

активности у сарадњи са основним и средњим школама у граду, али и шире, кроз које је ученицима пружена 
прилика да знања и вештине стечене у музичкој школи примене у свакодневном животу и тако наиђу на 
одобравање и задобију поштовање вршњачке групе, што је имало велики позитиван утицај на процес 
социјализације адолесцената у овом деликатном развојном периоду. Сваки заинтересовани ученик школе имао је  
могућност да током школске године оствари значајан број јавних наступа и континуирано научено примењује у 
пракси. 

5. ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА: 

 Већина ученика има развијен одговоран однос према школи и учењу, али је уочено да један број ученика не 
показује самосталност у раду у мери у којој је то потребно. У процесу учења ученици су свесни значаја ослањања 
на сопствене капацитете, али већина њих не користи у довољној мери раније стечена знања и искуства, осим 
уколико им то не сугерира наставник. Ученици су свесни важности редовног вежбања, о чему информишу 
наставника на сваком часу, али немају у довољној мери развијен осећај личне одговорности за постигнуте 
резултате. Евидентно је да развијање одговорности ученика највише подстичу наступи на такмичењима, наступи 
на концертима у школи и граду, укључивање у програме у организацији институција образовања и културе, наступи 
на концертним гостовањима, као и узимање учешћа у манифестацијама у организацији школе. Дата је сугестија 
наставницима да сваком ученику препоруче да се укључи у неку (најмање једну) од наведених активности, у складу 
са његовим афинитетима и сензибилитетом. 
 

6. НАЧИН УЧЕЊА: 

 Већина наставника код ученика је подстицала активан однос према учењу, уско повезујући процес учења са 
каснијом употребом стечених знања. Од ученика се у великом проценту очекивало да на сваком часу користе 
већину раније стечених знања, јер су она код музичких предмета повезана на такав начин да ученик који није успео 
да их стекне, није у могућности да прати наставу. Узимајући у обзир саму природу знања која се стичу у музичкој 
школи, њихову велику повезаност са вештином свирања и потребом континуираног вежбања, већина наставника, 
вежбајући са ученицима на часу од најранијег узраста, уједно упознаје ученика са најразличитијим техникама 
учења нотног текста, као и са неопходношћу рада на неговању технике свирања, која ученику омогућава да изведе 



 

жељени музички садржај на одговарајући начин. Код једног броја наставника запазила сам постојање извесних 
проблема везано за овај сегмент рада (од ученика се не тражи да сами процењују свој рад, у функцији даљег учења, 
нити се уче како то да чине, ученици се упућују да користе различите изворе знања али не у довољној мери). На 
уочене недостатке указивала сам на седницама Наставничког већа, али и сваком наставнику појединачно. 

7. ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ УЧЕНИКА:  

 Оцењивање постигнућа ученика се обавља редовно и у континуитету, као резултат систематског праћења 
напредовања ученика. Оцењивање се обавља сагласно важећем Правилнику о оцењивању. О критеријуму 
оцењивања наставници се договарају на нивоу стручног већа, а разлике у критеријуму оцењивања за исти наставни 
предмет од стране различитих  наставника су незнатне што се потврђује усклађеношћу оцена на настави са 
оценама добијеним на испитима. Присутно је и формативно и сумативно оцењивање, а ученици уз сваку оцену 
добијају и смернице за даљи рад. Учешћем ученика на различитим такмичењима и школском такмичењу, сваки 
ученик - такмичар добио је прилику да његов рад и постигнућа буду и екстерно вредновани, што је веома 
допринело објективности оцењивања ученика и у оквиру редовног наставног процеса. Код једног мањег броја 
наставника запазила сам постојање извесних проблема везано за овај сегмент рада (несклад између оцене коју 
даје наставник и оцене коју даје комисија на испиту).  На уочене проблеме  указивала сам на седницама 
Наставничког већа, али и сваком наставнику појединачно. 

8. НАЧИН ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ И ПОМОЋИ НА ЧАСУ УЧЕНИЦИМА КОЈИМА ЈЕ ПОТРЕБНА ПОСЕБНА ОБРАЗОВНА 
ПОДРШКА:  

 Ове школске године ни један ученик није радио по ИОП-у. Ученицима који брже напредују, пружа се подршка кроз 
обогаћивање наставних планове (нове, захтевније композиције), више часова додатне наставе у оквиру прирпеме 
за јавне наступе и такмичења, као и кроз могућност већег броја јавних наступа. Ученицима који спорије напредују 
подршка се пружа кроз прилагођавање темпа рада, као и усклађивање програмских захтева са њиховим 
могућностима.  

9. ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА, НА ОСНОВУ УВИДА СА ПОСЕЋЕНИХ ЧАСОВА ЈЕ:  

 Јасно истицање циљева часа, на самом почетку часа 
Још прецизније инструкције за самостално вежбање  



 

Још прецизније инструкције за самостално процењивање сопственог рада и напретка 
Остављати ученицима довољно времена како би припремили одговор/одговорили на постављено питање 
Доследније повезивање градива са градивом других наставних предмета, како у музичкој, тако и у редовној 
школи 
Ученике подстицати на коришћење других доступних извора знања 
Организовање огледних и угледних часова и дискусија након њих  
Организовање дискусија након одржаних концерата и провера знања о квалитету извођења сваког ученика, а 
ради давања међусобних сугестија колега за даљи рад са сваким учеником у циљу његовог напретка 
Организовати оптималан број ваннаставних активности, које неће довести до преоптерећености ученика, а кроз 
које ће ученици испољити своје потенцијале. 
Континуирано водити рачуна о прилагођавању распореда часова ученицима путницима, у циљу што рационалнијег 
коришћења њиховог слободног времена. 
Остваривати редовне контакте са родитељима ученика у циљу добијања њихове подршке за реализовање 
Годишњим планом рада школе планираних активности. 
Континуирано, унапређивати сарадњу са другим музичким школама у земљи и иностранству, како би се ученицима 
пружила додатна подршка да искажу своје потенцијале. 
 

ТАБЕЛА О ПОСЕЋЕНИМ ЧАСОВИМА НА НИВОУ ШКОЛЕ 
У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ 

ШКОЛА Основна музичка школа 
„Стеван Христић“ 

ОПШТИНА Младеновац 

БРОЈ НАСТАВНИКА У ШКОЛИ 19 

БРОЈ НАСТАВНИКА КОЈИМА ЈЕ У ТОКУ 2019/20. 
ГОДИНЕ ПОСЕЋЕН ЧАС 

10 



 

 
Када је у питању надзор над радом запослених, руководила сам се идејом да је неопходно не само редовно 

вршити непосредни увид и надзор над радом наставника на часу, већ и присуствовати концертима, смотрама, 
испитима и другим активностима, кроз које се рад сваког наставника појединачно још потпуније може сагледати, а 
затим и усмеравати. 

Током школске 2019/20. године присуствовала сам готово свим смотрама  ученика (о чему поседујем 
одговарајућу документацију) и након одржаних смотри са наставницима разговарала о постигнућима сваког 
појединог ученика, што је било од значаја, како за постизање договора око критеријума оцењивања, тако и за 
постављање краткорочних и дугорочних циљева усмерених на унапређивање квалитета рада наставника у школи.  

Квалитет знања показан на завршним и годишњим испитима и смотрама био је солидан, а просечна оцена 
(4,33) била је готово непромењена у односу на претходу школску годину (4,35). Није било значајнијег одступања од 
раније установљених критеријума оцењивања, о чему говори и податак о кретању просечне оцене у периоду између 
2005. и 2020. године (3,89 – 4,36). 

И ове године одговарајућу пажњу посветила сам контроли и провери квалитета педагошке документације и 
евиденције, као и контроли јавних исправа које издаје школа, а кроз појединачне консултације и давање конкретних 
упутстава наставницима (око начина вођења документације и евиденције и издавања јавних исправа, око садржаја 
годишњих и месечних планова рада, припрема за час и педагошких свески, као и око исправности уноса података у 
матичну књигу, дневнике рада, сведочанства и ђачке књижице). 
 
 
 
 
 



 

8. Планирање и праћење стручног усавршавања запослених и спровођење поступка за стицање звања наставника 
и стручних сарадника од стране директора школе, сходно Члану 126., став 4. тачка 8. Закона о основама система 
образовања и васпитања 
 
У циљу израде квалитетног плана стручног усавршавања наставника за школску 2019/20. годину, запослени 

су попуњавали упитник за самовредновање компетенција, а на основу добијених резултата сваки запослени дошао 
је до закључка које компетенције приоритетно треба да развија, што је применио приликом избора програма 
стручног усавршавања којима ће присуствовати. Након извршене анализе планова стручног усавршавања наставника 
установљено је да је већина наставника изразила жељу за унапређивањем компетенција из уже стручне области, те 
је одлучено да сви наставници присуствују програмима стручног усавршавања из области К1, чиме ће бити 
обухваћена приоритетна област П3. 

Такође, директор школе је, на основу сазнања до којих је долазио током вршења увида и надзора (посете 
наставним часовима), наставницима предлагао посећивање одређених програма стручног усавршавања неопходних 
за унапређивање одређених компетенција. 

Током школске 2019/20. године присуство запослених акредитованим програмима намењеним стручнм 
усавршавању одвијало се у складу са актуелном понудом програма сталног стручног усавршавања, што је довело до 
одређених одступања од Плана сталног стручног усавршавања за школску 2019/20. годину. 

Током школске 2019/20. године акредитованим програмима стручног усавршавања присуствовало је 18 
наставника, 2 стручна сарадника и директор школе. 

Директор школе је водио евиденцију реализованог стручног усавршавања ван установе и сачинио преглед 
присуствовања семинарима за све наставнике са оствареним бројем бодова (чиме је установљен укупан број 
остварених бодова стручног усавршавања на нивоу установе). 

У школској 2019/20. години запослени су остварили укупно 552 бода стручног усавршавања: 



 

a) Наставници и стручни сарадници су присуствовањем акредитованим програмима стручног 
усавршавања остварили укупно 432 бода, присуствовањем стручним скуповима 0 бодова, 
присуствовањем конференцијама 0 бодова (укупно 432 бодова). 

b) Стручни сарадник - педагог је присуствовањем акредитованим програмима стручног усавршавања 
остварио укупно 24 бода, присуствовањем стручним скуповима 1 бод, присуствовањем 
конференцијама 0 бодова (укупно 25 бодова). 

c) Стручни сарадник – нототекар је присуствовањем акредитованим програмима стручног усавршавања 
остварио укупно 24 бода, присуствовањем стручним скуповима 0 бодова, присуствовањем 
конференцијама 0 бодова (укупно 24 бода). 

d) Директор школе је током школске 2019/20. године присуствовањем акредитованим програмима 
стручног усавршавања остварио укупно 64 бода, присуствовањем стручним скуповима 1 бод, 
присуствовањем конференцијама 6 бодова (укупно 71 бод). 

На седницама Наставничког већа наставници и стручни сарадници су подносили извештаје о посећеним 
акредитованим програмима стручног усавршавања. 

 
 
 
 
 
Табеларни преглед броја остварених сати стручног усавршавања запослених у току прве године петогодишњег циклуса  
(01.09.2019. - 31.08.2020.) 
 
 
 
 
 
 



 

ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац - Бодови стручног усавршавања - 01.09.2019.-31.08.2020. 

Бр. 

Име и презиме запосленог 

К1 К2 К3 К4 укупно П  Бодови 
Стр. Скуп/конф. 

01.09.2019.-
31.08.2020. 

 УКУПНО 
БОДОВА 

↓ 

 

1.  Драшко Божовић 24    24 П3    24  

2.  Катарина Жикић 24    24 П3    24  

3.  Зорана Владисављевић 24    24 П3    24  

4.  Ненад Пауновић 24    24 П3    24  

5.  Сања Ивановић 24    24 П3    24  

6.  Саша Ивановић 24    24 П3    24  

7.  Јелена Цаковић Љубеновић 24    24 П3    24  

8.  Марија Ракоњац 24    24 П3    24  

9.  Данило Милојковић 24    24 П3    24  

10.  Јована Коматовић  24    24 П3    24  

11.  Зора Грбовић 24    24 П3    24  

12.  Драгица Стојановић 24    24 П3    24  

13.  Владимир Булатовић 24    24 П3    24  

14.  Ана Станковић 24    24 П3    24  

15.  Невенка Здјелар Бањац 24    24 П3    24  

16.  В.Радуловић/Ана Поповић 24    24 П3    24  

17.  Ана Суботички 24    24 П3    24  

18.  Александар Марковић 24    24 П3    24  

19.  Мирјана Николић Трајковић 8   16 24 П3, П4  1  24+1=25  

20.  Јелена Глигорић Милановић 24    24 П3    24  

21.  Нада Торбица Ђокић 64    64 П3  6+1=7  64+7=71  

            

Укупно 528   16 544 П3, П4  8  552  

 



 

Директор школе, секретар и шеф рачуноводства присуствовали су саветовањима и слушали вебинаре у вези 
примене закона у области права, финансија и рачуноводства, у организацији НИП „Образовни информатор“ и 
„Paragraf Lex“. 

Није било спровођења поступка за стицање звања наставника од стране директора школе. 
Поред планирања и праћења реализације стручног усавршавања ван установе, праћена је и реализација 

стручног усавршавања у установи. 
 

 

Табеларни приказ броја остварених бодова стручног усавршавања запослених у установи у шк. 2019/20. 

Име и презиме 
запосленог 

Манифестације у 
организацији школе 

Концертне 
активности 

Такмичења Огледни и 
угледни 
часови 

Остало укупно 

Драшко Божовић 0 7 30 10 2 49 

Катарина Жикић 0 7 0 0 0 7 

Светлана Шаркоћевић 0 8 0 0 0 8 

Зорана 
Владисављевић 

0 7 10 2 1 20 

КЛАВИРСКИ ОДСЕК 0 29 40 12 3 83 

Сања Ивановић 0 23 0 0 1 24 

Саша Ивановић 0 38 0 0 1 39 

ОДСЕК ХАРМОНИКЕ 0 61 0 0 2 63 

Јелена Цаковић 
Љубеновић  

8 106 60 0 2 176 

Марија Ракоњац 0 51 0 0 2 53 

ОДСЕК ВИОЛИНЕ 8 157 60 0 4 229 

Данило Милојковић 0 7 60 2 2 71 

Јована Каматовић 5 49 30 0 2 86 

ОДСЕК ГИТАРЕ 5 56 90 2 4 157 



 

Зора Грбовић 5 29 40 2 2 78 

Драгица Стојановић 0 63 40 10 2 115 

ДУВАЧКИ ОДСЕК  5 92 80 12 4 193 

Владимир Булатовић 40 12 120 0 0 172 

Ана Станковић 5 19 20 0 18 62 

ОДСЕК СОЛО ПЕВАЊА  45 31 140 0 18 234 

Невенка Здјелар 
Бањац 

0 0 0 0 2 2 

Ана Поповић 0 8 0 0 2 10 

Ана Суботички 5 2 0 36 31 74 

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК 5 10 0 36 35 86 

Александар Марковић 10 21 20 0 2 53 

Ненад Пауновић 3 16 140 0 2 161 

УПОРЕДНИ КЛАВИР/ 
КОРЕПЕТИЦИЈА 

13 37 160 0 4 214 

Јелена Глигорић 
Милановић 

40 6 30 22 2 100 

Мирјана Николић 
Трајковић 

10 0 0 2 16 28 

Нада Торбица Ђокић 50 37 0 2 13 102 

Ваннаставно  100 43 30 26 31 230 

УКУПНО НА НИВОУ 
ШКОЛЕ 

181 516 600 88 104 1489 

 
О садржају и реализацији Плана стручног усавршавања директор школе информисао је запослене на 

седницама Наставничког већа и путем огласне табле. 
 
 



 

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ И НАПРЕДОВАЊУ – ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

Назив и место установе ОМШ „Стеван Христић“ - Младеновац 

Име и презиме  Нада Торбица Ђокић  

Радно место Директор школе  

Година/период за који се извештај пише 2019/20. 

 
 
 

I. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ 
 

Назив акредитованог програма стручног усавршавања 

К
ат

ал
о

ш
ки

 б
р

о
ј 

К
о

м
п

ет
ен

ц
и

ја
 

(К
1

, К
2

 К
3

, К
4

) 

П
р

и
о

р
и

те
т 

Време Доказ  
Број 

бодова 

 1. 

Међународна конференција „Психологија и 
музика“ број акредитације - 1274-4/2019. 
Време реализације - 24. - 26. 10.2019. 

/ / / / / 6 

2. 

„Хеуристичке методе у читању музичког 
дела“ 965 К1 П1  Сертификат 16 



 

Назив акредитованог програма стручног усавршавања 
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3. 

„Обука за лиценцу за директора 
образовно - васпитне установе“ / / / / / 32 

4. 

Стручни скуп за чланове тимова за 
заштиту ученика  / / / / / 1 

5. 

„Инструментална музика Јохана Себастијана 
Баха: Приступ тумачењу и интерпретацији“ 943 К1 П1  Сертификат 8 

6. 

„Оснаживање школских тимова за 

спровођење процеса самовредновања у 

установама образовања и васпитања“ 

/ / / / / 8 

7. 

Вебинар - „Нова законска регулатива из 

облати права и финансија и поступање у 

ванредним околностима“ („Paragraf 

Lex“) 

/ / / / / / 



 

Назив акредитованог програма стручног усавршавања 
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8. 

Вебинар - „Нове обавезе у складу са 

новодонетим подзаконским актима 

закона о јавним набавкама“ („Paragraf 

Lex“) 

/ / / / / / 

9. 
Вебинар - „Заштита података о личности“ 

(Образовни информатор) 
 

/ / / / / / 

10. 

Вебинар - „Припреме основних и 

средњих школа за израду предлога 

финансијског плана за 2021. годину“ 

(Образовни информатор) 
 

/ / / / / / 

УКУПНО ОСТВАРЕНО БОДОВА (САТИ) СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ВАН УСТАНОВЕ: 71 

 

 

Знања и вештине које сам унапредила у току ове године: 

Знања из области психологије музике, знања из области примарне професије, знања из области руковођења радом 
установе, са посебним акцентом на управљања људским ресурсима, знања из области тимског рада, знања неопходна 
за спровођење процеса самовредновања, знања из области права и финансија. 

Начини примене стечених знања и вештина: 



 

У комуникацији са колегама, приликом обиласка наставе, саветодавног рада са ученицима и запосленим, за 
организовање рада у школи, а посебно рада стручних актива и обавезних школских тимова, приликом спровођења 
важеће законске регулативе из области права и финансија. 

Планирани облици стручног усавршавања који нису остварени и разлози због којих нису остварени: 

Стручно усавршавање из области менаџмента због високих цена акредитованих програма и недостатка времена, 
услед повећаног обима посла ради уноса података у софтвер намењен попису имовине установе и припремања 
података за верификацију установе, проширење броја класа, увођење нових програма образовања и васпитања и 
припреме документације за санацију и адаптацију школског објекта. 

Звање стечено у току ове године: 

/ 

Напомена 

/ 

 
 
 

II. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  У УСТАНОВИ 
 

1. Извођење или учешће у извођењу огледних и угледних часова и предавања, 
односно активности са дискусијом и анализом 

Докази 
Датум   Наставни предмет/ наставник  

Наставна јединица 
Број сати 
Водитељ 10+3 
Помоћник 4+1 
Посетилац- 2+1 

24.10.2019. Јелена Глигорић-Милановић – одржала угледни час 0 / 

20.12.2019. Драгица Стојановић – одржала угледни час 
1 Извештај, дневник 

рада 

23.01.2020. Јелена Глигорић-Милановић – одржала угледни час 0 / 

28.01.2020. Драшко Божовић - одржао огледни час 
1 Фотографије,  

Извештај, дневник 
рада 



 

 
 
 

2. Излагање са посећених програма стручног усавршавања 

Докази Датум   Програм стручног усавршавања о коме се подноси извештај Број сати 
Излагач 8 
Учесник 1  

30.10.2019. Међународна конференција „Психологија и музика“ 1 Записник са 
седнице НВ 

29.01.2020. „Оснаживање школских тимова за спровођење процеса 

самовредновања у установама образовања васпитања“ 

1 Записник са 
седнице НВ 

 
 

3. Предавања 

Докази Датум   Активност - тема Број сати 
Предавач 8 
Администратор 8 
Учесник 1 

06.12.2019. 
 

„Наша деца и савремена технологија“ – Предавач, 
психолог, Невена Василић 

1 Записник са 
седнице НВ 

 

4. Реализација пројеката (међународних или локалних) из области образовања и 
културе  

Докази Време и 
трајање 
пројекта  

Назив пројекта Број сати 
Аутор 10 
Координатор  8 
Учесник  5 

/ / / / 
 

5. Интерни и Јавни часови, Концерти ученика, Концертна гостовања, Концерт поводом Дана школе 

Организатор Интерног часа  3, Наставник чији ученици гостују на Интерном часу другог колеге  1, Организатор Јавног часа  4, Наставник чији ученици 
учествују на Јавном  часу, а који није организатор Јавног часа  2, Организатор Концерта ученика  4, Наставник чији ученици учествују на Концерту 
ученика  2, Организатор Концертног гостовања ученика  6, Наставник чији ученици гостују на Концерту ученика ван школе 3,  Организатор Дана 
школе  3-20,  Водитељ програма на Концертима ученика ван школе: (Концерт за кориснике  Геронтолошког центра, Концерти за ученике основних 
школа у Центру за културу, Концерт поводом Дана школе) 3                                          



 

Датум   Концерт/ Јавни или интерни час   Број сати Докази 
15.09.2019. Наступ Хора ОМШ „Стеван Христић“ на 

Црквенцу 
2 школска 

документација, сајт 
09.10.2019. Концерт за ученике првог разреда 

поводом обележавања Дечје недеље 
4 школска 

документација, сајт 
16.10.2019. Концерт за кориснике Геронтолошког 

центра у Младеновцу – Концертна сала 
школе 

3 школска 
документација, сајт 

30.10.2019. Концерт ученика поводом завршетка 
првог класификационог периода – Сала 
школе 

3 школска 
документација, сајт 

06.11.2019. Концерт за полазнике Предшколске 
установе „Јелица Обрадовић“ – Вртић 
„Дуга“  

4 школска 
документација, сајт 

23.11.2019. Радионица за групу млађих ученика на 
тему „Зашто радим то што радим?“ – 
Реализатор Невена Василић - психолог  

1 школска 
документација, сајт 

23.11.2019. Радионица за групу старијих ученика на 
тему „Зашто радим то што радим?“ – 
Реализатор Невена Василић - психолог 

1 школска 
документација, сајт 

25.11.2019. Заједнички концерт ученика клавирског 
одсека МШ „Ватрослав Лисински“ и 
ОМШ „Стеван Христић“ – Концертна сала 
ОМШ „Стеван Христић“ - Младеновац 

3 школска 
документација, сајт 

29.11.2019. Концерт и презентација музичких 
инструмената за ученике првог разреда 
ОШ „Коста Ђукић“ 
у оквиру пројектне наставе 

3 школска 
документација, сајт 

06.12.2019. Предавање за родитеље на тему „Наша 
деца и савремена технологија“ – 

1 школска 
документација, сајт 



 

предавач, Невена Василић – психолог, 
родитељ ученика 

17.12.2019. Јавни час - класа упоредног клавира 
проф. Јелена Глигорић Милановић, проф. 
Ана Суботички и проф. Александар 
Марковић 

1 школска 
документација, сајт 

25.12.2019. Новогодишњи концерт под маскама и 
новогодишња журка у Сали школе 

1 школска 
документација, сајт 

27.12.2019. Новогодишњи концерт за кориснике 
Центра за дневни боравак деце и 
омладине са посебним потребама 

3 школска 
документација, сајт 

27.12.2019. Новогодишњи концерт ученика и 
професора у Сали школе 

2 школска 
документација, сајт 

24.01.2020. Наступ ученика и хора школе на Свечаној 
академији поводом обележавања 
школске славе Свети Сава у организацији 
Градске општина Младеновац и 
Техничке школе у Младеновцу. 

2 школска 
документација, сајт 

27.01.2020. Концерт поводом школске славе Свети 
Сава у Сали школе 

3 школска 
документација, сајт 

 

 

6. Школске манифестације – фестивали/такмичења Докази 

 

6.а) Такмичење „Српска соло песма“ и „Српска традиционална песма“ 

Докази 

Датум  Број сати 
Организатор 20-50 
Члан жирија школског такмичења       10-20 
Секретар жирија школског такмичења        10-20 
Дежурни наставник током школског такмичења             1-5 

16.-17.11.2019. 50 школска 
документација, сајт 



 

6.б) „Урбан поп рок фестивал“ 

Докази Датум  Број сати 
Организатор 10-40 
Учесник  10 

19.04.2020. (40)  
Није реализовано услед епидемије вируса COVID-19 

школска 
документација, сајт 

  

 

6.в) Меморијал „Аца Панић“ 

Докази 

Датум  Број сати 
Организатор 40-80 
Члан жирија школског такмичења       2-10 
Секретар жирија школског такмичења        2-10 
Дежурни наставник током школског такмичења             1-5 

19-21.5.2020. (80) 
Није реализовано услед епидемије вируса COVID-19 

школска 
документација, сајт 

 

7. Посете концертима класичне музике еминентних музичара (стручне посете) 

Датум   Место одржавања концерта   Број сати 
2-12 

Докази 

03.04.2020. Излет – Група ученика завршних разреда посета 
установама културе – Београдска филхармонија, 
Народни музеј, Галерија САНУ, Конак Кнегиње 
Љубице у Београду 

(12) 
Није реализовано услед 

епидемије вируса COVID-
19 

школска 
документација, сајт 

 

8. Менторски рад 

Датум 
почетка 
менторства 

Име и презиме  приправника    Број сати 
Ментор 30 
Члан комисије 2 

Докази 

/ / / / 



 

 

9. Остале активности (према Правлникуо сталном стручном усавршавању запослених 
и начину вредновања сталног стручног усавршавања у оквиру установе) 

Датум   Опис активности    Број сати 
 

Докази 

Фебруар 
2020. 

 

Зимска школа виолине 10 школска 
документација, сајт 

 
 

УКУПНО ОСТВАРЕНО БОДОВА (САТИ) СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УСТАНОВИ: 102 

 
 
 

 
9. Одговорност директора школе за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима, 

сходно Члану 126., став 4. тачка 9. Закона о основама система образовања и васпитања 
У циљу обезбеђивања регуларности спровођења свих испита у установи у складу са прописима, директор 

школе је предузео следеће: 
а) Присуствовао одржаним смотрама током школске године, о чему поседује писану документацију. 
б) Присуствовао одржаним завршним испитима ученика, о чему поседује писану документацију. 
Није било притужби ученика и родитеља на регуларност спровођења испита у установи у складу са 

прописима. 
 
 



 

10. Подаци о мерема које је директор школе предузимао у случајевима повреде забрана из Члана 110. – 113. 
Закона и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике, сходно Члану 126., 
став 4. тачка 10. Закона о основама система образовања и васпитања 
Током школске 2019/20. године директор школе није предузимао мере у вези повреде забрана из Члана 110. 

– 113. Закона и недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на децу и ученике, сходно Члану 
126., став 4., тачка 10. Закона о основама система образовања и васпитања, из разлога што није било потребе за 
предузимањем наведених мера. 
 

11. Предузете мере директора школе ради извршења налога просветног инспектора, предлога просветног 
саветника, као и других инспекцијских органа, сходно Члану 126., став 4. тачка 11. Закона о основама система 
образовања и васпитања 
Директор школе није предузимао мере ради извршења налога просветног инспектора,  предлога просветног 

саветника, као и других инспекцијских органа, сходно Члану 126., став 4. тачка 11. Закона о основама система 
образовања и васпитања из разлога што током школске 2019/20. године након извршеног надзора над радом 
установе од стране инспекцијских органа (инспекција рада, инспекција за област безбедности и заштите на раду) 
није било наложених мера. 

Ове године рад школе није био предмет инспекцијског надзора просветне инспекције. 
 

12. Одговорност директора школе за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи 
у оквиру јединственог информационог система просвете, сходно Члану 126., став 4. тачка 12. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
Школа континуирано врши унос података у јединствени информациони систем просвете, а на основу важеће 

законске регулативе (Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о критеријумима и 
стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског образовања 
и васпитања). 



 

Особа задужена за унос података у јединствени информациони систем просвете (административни референт) 
је директор школе, а поред директора школе приступна шифра додељена је и секретару школе. 

Директор школе је током школске године вршио редовно ажурирање унесених података и на тај начин 
обезбедио финансирање установе у складу са законом. 
 

13. Извршавање обавезе благовременог информисања запослених, деце, ученика и родитеља односно других 
законских заступника, стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе у 
целини, сходно Члану 126., став 4. тачка 13. Закона о основама система образовања и васпитања 
Током ове школске године веома сам водила рачуна о благовременом информисању  запослених, деце, 

ученика и родитеља односно других законских заступника деце/ученика, стручних органа, саветодавног органа и 
органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе у целини. 

Важне информације објављиване су на огласним таблама у школи, на званичној интернет страници школе, 
као и у свим другим доступним електронским и писаним медијима. 

Запослене у школи обавештавала сам лично, путем огласне табле, путем електронске поште, кроз одржавање 
седница Наставничког већа, Педагошког колегијума, стручних већа, стручних актива, обавезних школских тимова, 
као и путем званичне интернет странице школе. 

Децу и ученике школе обавештавала сам лично, телефонским путем, путем огласних табли у школи, преко 
наставника главног предмета, преко родитеља, као и путем званичне интернет странице школе. 

Родитеље ученика односно друге законске заступнике обавештавала сам лично, телефонским путем, путем 
огласних табли у школи, преко ученика и наставника главног предмета, а поред наведеног и на родитељским 
састанцима, Општем родитељском састанку, преко њихових представника у Савету родитеља, као и путем званичне 
интернет странице школе. 
 Чланове органа управљања обавештавала сам лично, телефонским путем, путем електронске поште, као и на 
седницама органа управљања. 
 
 



 

a. Извештавање Наставничког већа о свим питањима од интереса за рад установе и Наставничког већа и 
подношење Извештаја о раду директора школе и раду установе Наставничком већу 

Наставничко веће благовремено је и детаљно обавештавано о свим битним питањима у оквиру 11 седница 
које сам водила, а у оквиру којих је обрађена 141 тачка дневног реда. 

Седнице Наставничког већа одржане су: 11.09.2019.; 30.10.2019.; 28.01.2020.; 26.02.2020.; 01.06.2020.; 
05.06.2020.; 17.06.2020.; 22.06.2020.; 01.07.2020.; 24.08.2020. и 26.08.2020. године. 

Услед епидемије вируса COVID-19, уместо седница Наставничког већа планираних за 01.04.2020. и 29.04.2020. 
године, одржана је седница 01.06.2020. године на којој су обрађене тачке дневног реда које нису могле бити 
обрађене у априлу месецу.  

Кроз увид у дневни ред сваке од одржаних седница могуће је доћи до релевантних података о свим питањима 
која је Наставничко веће разматрало и о којима је одлучивало током школске 2019/20. године. 

 
Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 11.09.2019. 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији  Годишњег плана рада школе 
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора 
4. Разматрање Извештаја о реализацији Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 
5. Разматрање и усвајање Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  
6. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији ШРП-а 
7. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању 
8. Разматрање Предлога Анекса ШРП-а за наредну школску годину 
9. Разматрање и усвајање Плана евалуације по областима и стандардима квалитета 
10. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Школе  
11. Разматрање и усвајање плана сталног стручног усавршавања запослених 
12. Евидентирање чланова Савета родитеља 
13. Договори око одржавања Општег родитељског састанка 
14. Утврђивање састава и избор председника стручних већа 



 

15. Подела предмета на наставнике 
16. Подела ученика по класама 
17. Информација о преузимању радника са листе технолошких вишкова,  укрупњавању норми и  пријему радника по конкурсу 
18. Обука наставника из области БЗНР и Пружањa прве помоћи 
19. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 30.10.2019. 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Анализа постигнутих резултата образовно-васпитног рада на крају првог класификационог периода, васпитно-дисциплинске мере 

и испис ученика 
3. Извештаји Председника стручних већа о одржаним смотрама ученика  
4. Анализа вођења евиденције и документације 
5. Извештај о обављеном редовном годишњем инспекцијском надзору 
6. Евидентирање ученика за брже напредовање и за СМШ 
7. Припрема за Републичко такмичење и Републички фестивал музичких и балетских школа Србије 
8. Извештавање о реализацији Школског развојног плана 
9. Извештавање о активностима Тима за самовредновање  
10. Извештај о реализацији Програма безбедности и заштите ученика од насиља 
11. Обрада Стручне теме и Извештаји са посећених акредитованих програма стручног усавршавања 
12. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 28.01.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа реализације образовно-васпитног рада у првом полугодишту 
3. Анализа постигнутих резултата на крају првог полугодишта, васпитно-дисциплинске мере и испис ученика 
4. Осврт на одржана такмичења «Српска соло песма» и «Српска традиционална песма» 
5. Припрема за Републичко такмичење и Републички фестивал        
6. Извештавање о реализацији Школског развојног плана   
7. Извештавање о активностима Тима за самовредновање 
8. Извештај о реализацији Програма безбедности и заштите ученика од насиља 
9. Информација о извршеном надзору просветног инспектора 
10. Обрада Стручне теме и Извештаји са посећених акредитованих програма стручног усавршавања 
11. Текућа питања  



 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 26.02.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Подржавање иницијативе за подношење захтева за верификацију Основне музичке школе «Стеван Христић» - Младеновац 
3. Подржавање иницијативе за подношење захтева за давање сагласности за обављање делатности Основне музичке школе «Стеван 

Христић» - Младеновац у проширеном школском простору 
4. Подржавање иницијативе за подношење захтева за повећање броја постојећих класа клавира, виолине и гитаре 
5. Подржавање иницијативе за подношење захтева за увођење програма образовања и васпитања за српско традиционално певање 
6. Подржавање иницијативе за подношење захтева за увођење програма образовања и васпитања за удараљке 
7. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног плана 
8. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у првом полугодишту 
9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Директора школе у првом полугодишту 
10. Анализа вођења евиденције и документације  
11. Анализа стања опремљености наставним средствима и степена њихове искоришћености 
12. Извештавање о активностима Тима за самовредновање  
13. Предлог износа средстава за Ученички фонд 
14. Информација о резултатима са одржаних такмичења 
15. Припреме за Републичко такмичење и Републички фестивал 
16. Планиране концертне и ваннаставне активности 
17. Обрада стручне теме и Извештаји са посећених акредитованих програма стручног усавршавања 
18. Договори око пружања подршке ученицима који планирају да полажу пријемни испит за СМШ 
19. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 01.04.2020. – Седница није одржана због епидемије вируса COVID-19 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Анализа постигнутих резултата на крају трећег класификационог периода, васпитно-дисциплинске мере и испис ученика  
3. Евидентирање ученика за СМШ 
4. Евидентирање Екстерних чланова комисија за полагање пријемних испита у СМШ 
5. Припреме за пријемни испит (термини и комисије) 
6. Информација о резултатима са одржаних такмичења 
7. Припреме за Манифестацију «Урбан Поп – Рок Фестивал» 
8. Припреме за Републички фестивал музичких и балетских школа Србије 
9. Припреме за Манифестацију «Меморијал Аца Панић» 



 

10. Извештавање о реализацији Школског развојног плана 
11. Извештавање о активностима Тима за самовредновање  
12. Извештај о реализацији Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
13. Припреме за Дан школе 
14. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 29.04.2020. – Седница није одржана због епидемије вируса COVID-19 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Анализа вођења евиденције и документације 
3. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о самовредновању 
4. Безбедност и заштита ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
5. Усвајање распореда завршних и годишњих испита, усвајање састава испитних комисија и усвајање критеријума бројчаног 

оцењивања на завршним и годишњим испитима 
6. Анализа рада са припремним разредом и музичким забавиштем 
7. Исказивање потреба за ученицима  
8. Припреме за пријемни испит 
9. Извештавање о раду Тимова 
10. Анализа резултата Републичког такмичења 
11. Припреме за Републички фестивал МБШС – одабир Екипе А 
12. Разматрање молби ученика за одлагање испита и рокови за накнадне испите 
13. Обрада Стручне теме и Извештаји са посећених акредитованих програма стручног усавршавања 
14. Утврђивање предлога чланова комисије за утврђивање предлога запослених за чијим је радом престала потреба коју именује 

Школски одбор  
15. Извештај о реализацији манифестације «Урбан Поп – Рок Фестивал» 
16. Подела задужења за «Меморијал Аца Панић» 
17. Текућа питања  

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 01.06.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Анализа постигнутих резултата на крају трећег класификационог периода, васпитно-дисциплинске мере и испис ученика  
3. Евидентирање ученика за СМШ 
4. Евидентирање Екстерних чланова комисија за полагање пријемних испита у СМШ 
5. Припреме за пријемни испит (термини и комисије) 



 

6. Информација о резултатима са одржаних такмичења 
7. Извештавање о реализацији Школског развојног плана 
8. Извештавање о активностима Тима за самовредновање 
9. Припреме за Дан школе 
10. Анализа вођења евиденције и документације 
11. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о самовредновању 
12. Безбедност и заштита ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
13. Усвајање распореда завршних испита, усвајање састава испитних комисија и усвајање критеријума бројчаног оцењивања на 

завршним испитима 
14. Анализа рада са припремним разредом и музичким забавиштем 
15. Исказивање потреба за ученицима  
16. Извештавање о раду Тимова 
17. Разматрање молби ученика за одлагање испита и рокови за накнадне испите 
18. Утврђивање предлога чланова комисије за утврђивање предлога запослених за чијим је радом престала потреба коју именује 

Школски одбор  
19. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 05.06.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Утврђивање успеха ученика завршних разреда  
3. Одлука о избору и начину награђивања Ученика  генерације 
4. Предлог за награђивање наставника 
5. Разматрање и усвајање Анекса Школског програма за нареду школску годину и литературе за наредну школску годину 
6. Пријемни испити (упоредна анализа потреба школе и броја и квалитета музичких способности пријављених кандидата) 
7. Разматрање молби ученика за одлагање испита и рокови за накнадне испите 
8. Извештај о резултатима са одржаних такмичења 
9. Анализа вођења школске евиденције и документације 
10. Договори око начина издавања ђачких књижица и сведочанстава 
11. Извештај о реализацији манифестације «Меморијал Аца Панић» 
12. Обележавање Дана школе 
13. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 17.06.2020. 



 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Реализација планова рада стручних већа 
3. Анализа реализације Годишњег плана рада у другом полугодишту 
4. Анализа успеха ученика на крају школске године 
5. Разматрање молби ученика за одлагање испита и рокови за накнадне испите  
6. Пријемни испити (упоредна анализа потреба школе, броја пријављених кандидата и показаног квалитета музичких способности 

кандидата који су полагали пријемни испит) 
7. Договори око начина вођења евиденције и документације 
8. Договори око реализације планираних активности у наредном периоду 
9. Договори око поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома са такмичења 
10. Текућа питања  

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 22.06.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Исказивање потреба за ученицима  
3. Кадровске потребе за наредну школску годину 
4. Анализа стања опремљености наставним средствима и степена њихове искоришћености 
5. Разматрање Извештаја о сталном стручном усавршавању запослених 
6. Извештавање о реализацији Школског развојног плана 
7. Извештавање о активностима Тима за самовредновање 
8. Договори око сређивања и прегледа целокупне евиденције и документације 
9. Разматрање Предлога стручних већа, актива и тимова за израду Анекса Школског развојног плана за наредну школску годину 
10. Евидентирање предлога активности које ће бити планиране Годишњим планом рада школе за наредну школску годину 
11. Договори око реализације планираних активности у наредном периоду 
12. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 01.07.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Извештај о извршеној контроли садржаја портфолиа наставника 
3. Разматрање и усвајање врсте и броја активности које ће бити планиране Годишњим планом рада за наредну школску годину (и 

прецизирање времена реализације) 
4. Подношење извештаја о стању педагошке евиденције и документације за текућу и за наредну школску годину 
5. Подношење извештаја о стању Записника, Извештаја и Планова стручних већа и актива 



 

6. Договори око начина рада стручних већа, актива и тимова у наредној школској години  
7. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 24.08.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Одлука о записничарима 
3. Утврђивање термина за поправне, ванредне и накнадне испите и усвајање састава испитних комисија 
4. Разматрање Предлога Годишњег плана рада школе за наредну школску годину 
5. Извештај о извршеној контроли Годишњих и Месечних планова рада наставника 

6. Извештај о извршеној контроли Записника, Извештаја и Планова стручних већа, стручних актива и школских тимова 

7. Утврђивање глобалног и оперативног плана рада евиденције и документације 
8. Подела ученика по класама  
9. Организација рада у школској 2020/21. години 
10. Спровођење Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених 
11. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 26.08.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Разматрање Предлога Анекса Школског развојног плана за наредну школску годину 
3. Разматрање плана сталног стручног усавршавања запослених 
4. Подела предмета на наставнике   
5. Усвајање распореда часова наставника   
6. Потребе за ученицима по класама до пуног радног времена 
7. Утврђивање места, времена и критеријума за одржавање накнадних пријемних испита током септембра 
8. Текућа питања 

 

Наставничко веће разматрало је и усвојило: 
Извештај о реализацији годишњег плана рада установе у школској 2018/19. години (11.09.2020. године). 
Извештај о реализацији годишњег плана рада установе у првом полугодишту школске 2019/20. године 

(26.02.2020.) 
Извештај о раду директора школе у школској 2018/19. години (11.09.2019. године). 
Извештај о раду директора школе у првом полугодишту школске 2019/20. године (26.02.2020.) 



 

b. Подаци о извештавању органа управљања о свим питањима од интереса за рад установе и органа 
управљања 

У току школске 2019/20. године Школски одбор је одржао укупно 7 седница и обрадио 96 тачака дневног 
реда, кроз које је остваривана функција органа управљања. 

Седнице Школског одбора одржане су: 13.09.2019.; 27.12.2019.; 28.01.2020.; 26.02.2020.; 01.07.2020.; 
23.07.2020. и 28.08.2020. године. 

Присуствујући свим седницама Школског одбора водила сам рачуна о томе да орган управљања буде редовно 
обавештаван о свим питањима од интереса за рад установе и органа управљања. 

У потпуности је реализован утврђени Годишњи план и програм рада Школског одбора за школску 2019/20. 
годину (с тим што су, из објективних разлога, измењени поједини датуми одржавања седница), а најважније 
активности органа управљања у извештајном  периоду (на основу података из Извештаја о раду Школског одбора) 
биле су: 

 

- Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег програма рада Школског одбора у школској 2018/19. 
години; 

- Доношење Годишњег програма рада Школског одбора за школску 2019/20. годину; 

- Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у школској 2018/19. години; 
- Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину; 
- Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у првом полугодишту школске 2019/20. 

године; 

- Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе у школској 2018/19. години, а поред тога и на свакој седници 
за претходни период између две седнице у школској 2019/20. години; 

- Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе у првом полугодишту школске 2019/20. године; 

- Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног плана у школској 2018/19. години; 
- Доношење Анекса Школског развојног плана за школску 2019/20. годину; 
- Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног плана између две седнице у школској 2019/20. 

години; 



 

- Доношење Анекса Школског програма установе за школску 2019/20. 

- Разматрање и усвајање Плана евалуације по областима и стандардима квалитета за школску 2019/20. годину; 
- Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2019/20. годину; 

- Усвајање Извештаја о реализацији Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања 
и занемаривања у школској 2018/19. години (и на крају првог полугодишта у школској 2019/20. години); 

- Доношење Годишњег програма за безбедност и заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања за школску 2019/20. годину; 

- Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2019. годину; 
- Разматрање и усвајање Извештаја о попису за 2019. годину; 
- Доношење Финансијског плана и плана набавки за 2020. годину; 
- Доношење измена Финансијског плана и плана набавки; 

- Разматрање и усвајање Извештаја о утрошеним средствима ученичког фонда у школској 2018/19. години и доношење 
Одлуке о намени средстава ученичког фонда у 2019/20. години; 

- Разматрање успеха ученика у школској 2018/19. години (и на крају класификационих периода у школској 2019/20. 
години); 

- Информисање о предузетим мерама за побољшање услова рада (на крају класификационих периода); 

- Информисање о концертној активности школе и о облицима и садржајима сарадње са друштвеном средином у 2018/19. 
години (и на крају класификационих периода у школској 2019/20. години); 

- Доношење плана пријемних испита; 
- Доношење плана уписа ученика; 
- Разматрање о резултата пријемних испита и уписа ученика; 

- Разматрање и усвајање Извештаја у вези са учешћем ученика на домаћим и међународним такмичењима; 

- Доношење Одлуке о организовању манифестација „Српска соло песма“ и „Српска традиционална  песма“ и разматрање 
извештаја о одржаним такмичењима; 

- Доношење Одлуке о одржавању манифестације „Урбан поп рок фестивал“; 
- Доношење Одлуке о одржавању манифестације Такмичење „Меморијал Аца Панић“ 



 

(Разматрања извештаја о реализацији манифестација није било из разлога што манифестације ове године нису 
одржане).  

- Доношење нормативних аката установе 

- Давање сагласности на акт (Правилник) о организацији и систематизацији послова у ОМШ «Стеван Христић» 

- Доношење одлуке о покретању поступка за верификацију установе 
 

Поред наведеног, Школски одбор је, на предлог директора школе, разматрао и бројна друга питања од 
значаја за рад Школе и на тај начин у потпуности остварио своју функцију. 

 
 

14. Подаци о раду директора школе у стручним органима установе, сазивању и руковођењу седницама 
Наставничког већа и Педагошког колегијума, без права одлучивања, сходно Члану 126. , став 4., тачка 14. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
Током школске 2019/20. године руководила сам седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума.  
Одржано је 11 редовних седнице Наставничког већа и 11 седница Педагошког колегијума.  

 Поједине редовне седнице нису одржане у време када су и планиране Годишњим планом рада школе, али су 
обрађене све планиране тачке дневног реда. 

a. Наставничко веће 
Седнице Наставничког већа сам пажљиво планирала, припремала, благовремено заказивала и њима 

руководила без права одлучивања, што се може констатовати увидом у записнике са седница овог органа. 
Наставничко веће сам редовно извештавала о предлозима Савета родитеља и одлукама Школског одбора 

донесеним у циљу унапређивања квалитета рада установе.  
На седницама Наставничког већа нарочиту пажњу посвећивала сам квалитету наставе и ваннаставних 

активности школе и информисању наставника о закључцима са седница/састанака Градских актива 
инструменталиста и теоретичара, Актива директора музичких и балетских школа Београда, Председништва 
Заједнице музичких и балетских школа Србије, Друштва директора школа Србије и Друштва секретара образовних 



 

установа Србије, као и са извештајима са посећених акредитованих програма стручног усавршавања, тако да 
наставницима није ускраћена ни једна битна информација. 

 
b. Педагошки колегијум 

Седнице Педагошког колегијума сам пажљиво планирала, припремала, благовремено заказивала и њима 
руководила без права одлучивања, а Педагошки колегијум је пратио реализацију плана рада директора школе и 
вршио контролу рада директора, са посебним акценторм на допринос директора школе квалитету рада установе у 
сваком појединачном  сегменту њеног деловања. 

Чланове Педагошког колегијума сам редовно извештавала о предлозима Савета родитеља и одлукама 
Школског одбора донесеним у циљу унапређивања квалитета рада установе.  

 
 

15. Подаци о формирању/образовању стручних тела и тимова, усмеравању и усклађивању рада стручних органа у 
установи, сходно Члану 126. , став 4., тачка 15. Закона о основама система образовања и васпитања 
 
а. Стручна већа 
Стручна већа формирана су у складу са одредбама Статута установе, а чине их наставници који изводе наставу 

из групе сродних наставних предмета. 
Састав стручних већа утврдило је Наставничко веће на почетку школске године. 
Радом стручних већа руководили су председници стручних већа, које је, из реда наставника, а на предлог 

директора школе, бирало Наставничко веће.  
Стручна већа радила су у седницама. 
Председници стручних већа су о раду стручних већа водили записнике. 
Стручна већа су за свој рад одговарала и извештаје подносила Наставничком већу. 



 

У циљу успостављања што квалитетније комуникације са стручним већима, усмерене на реализовање 
различитих специфичних задатака и циљева, иницирала сам одржавање радних састанака током којих су постигнути 
важни и конкретни договори око испуњавања обавеза и поделе задужења. 

 
b. Стручни актив за школско развојно планирање 
Стручни актив за школско развојно планирање чине представници наставника, јединице локалне самоуправе, 

ученика и Савета родитеља. 
Чланове Стручног актива за школско развојно планирање именовао је Школски одбор. 
Имајући у виду да је Школски развојни план донесен на период од 5 година (2017/18. – 2021/22.), мандат 

чланова Стручног актива за школско развојно планирање траје 5 година, почев од дана именовања, закључно са 
доношењем новог Школског развојног плана (односно – до престанка основа за чланство у стручном активу). 

На првој конститутивној седници чланови Стручног актива за развојно планирање изабрали су председника и 
записничара из реда својих чланова. 

Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговарао је и подносио извештаје  Школском одбору. 
У циљу успостављања што квалитетније сарадње Стручног актива за школско развојно планирање са стручним 

већима, Стручним активом за развој школског програма и Тимом за самовредновање, а ради унапређивања 
квалитета рада установе, иницирала сам одржавање радних састанака током којих су постигнути конкретни договори 
око усклађивања деловања. 

 
c. Стручни актив за развој школског програма 
Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника, које је именовало Наставничко веће 

на период од 4 године (2018/19. – 2021/22.). 
Стручни актив за развој школског програма за свој рад одговара Наставничком већу и Школском одбору. 
На првој конститутивној седници чланови Стручног актива за развој школског програма, из реда својих чланова, 

изабрали су председника и записничара. 
У циљу успостављања што квалитетније комуникације Стручног актива за развој школског програма са стручним 

већима, Стручним активима за самовредновање и школско развојно планирање, а ради унапређивања квалитета 



 

школског програма, иницирала сам одржавање радних састанака током којих су постигнути конкретни договори око 
начина сарадње и усклађивања деловања. 

 
 
d. Тимови које образује директор школе 
 
d) 1) Тим за инклузивно образовање 
Тим чине представници запослених, родитеља, односно других законских заступника, јединице локалне 

самоуправе, односно стручњака за поједина питања. Тим образује директор школе. 
Током ове школске године није се указала потреба за радом овог тима из разлога што су све исказане потребе 

ученика остварене кроз индивидуализовани рад. 
 
d. 2) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
Тим за заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања чине запослени у 

школи.  
Тим за заштиту именовао је директор школе на период од годину дана. 
На првој конститутивној седници чланови Тима изабрали су координатора, који је сазивао седнице и њима  

руководио. 
За свој рад Тим је одговарао директору школе, који је о раду Тима и реализацији Програма за заштиту и 

безбедност Извештаје подносио Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору. 
Свесна значаја јавности у раду и значајне улоге тимског рада, водила сам рачуна о томе да запослене редовно 

консултујем и укључим у процес доношења свих важних одлука. 
Након обављених консултација са стручним већима и активима у вези са бројем и садржајем превентивних 

активности које треба реализовати током школске године, сачињен је врло амбициозан план ваннаставних 
активности. 



 

Током првог полугодишта, захваљујући додатном ангажовању свих у школи, реализоване су све планиране 
превентивне активности, док већи број превентивних активности који је требало да буде реализован током другог 
полугодишта није могао бити реализован због увођења ванредног стања услед епидемије вируса COVID-19. 

Велики допринос раду свих тимова, а посебно Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања пружио је школски педагог, који је интензивирао сарадњу школе са образовним институцијама и 
институцијама социјалне и здравствене заштите. 

 
d. 3) Тим за самовредновање 

Процес самовредновања  организовао је и координирао Тим за самовредновање, чије чланове је именовао 
директор установе на период од годину дана, а у самовредновању су учествовали и спроводили га стручни органи, 
Савет родитеља, директор школе и Школски одбор. 

Координатор Тима за самовредновање је школски педагог. 
Тим за самовредновање за свој рад одговарао је директору школе. 
Током школске године посебну пажњу посветила сам усклађивању деловања Тима за самовредновање са 

деловањем Стручног актива за школско развојно планирање и Стручног актива за развој школског програма. 
Тим за самовредновање сачинио је Извештај о самовредновању, који сам поднела Наставничком већу, Савету 

родитеља и Школском одбору. 
 

d. 4) Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се у току школске 2019/20. бавио:  

 Вредновањем остваривања наставног плана и програма 

 Вредновањем остваривања школског програма 

 Вредновањем остваривања развојног плана 

 Вредновањем доприноса и укључености родитеља, односно других законских заступника ученика у 
различите облике образвно-васпитног рада 



 

 Вредновањем услова у којима се одвија васпитно-образовни рад 

 Стварањем  услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

 Сарадњом са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје 
надлежности. 

У раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе учествовао је и директор школе. 
Током школске године Тим је по указаној потреби сарађивао са осталим обавезним тимовима у школи, а пре 

свега са Тимом за самовредновање и Тимом за развој међупредметних компетенција. 
 

d. 5) Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва је у току школске 2019/20. године обављао 

следеће послове:  

 учествовао у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и 
предузетништва; 

 пратио примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за 
развој међупредметних компетенција и предузетништва; 

  обезбеђивао услова за развој међупредметних компетенција и предузетништва; 

 сарађивао с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака 
из своје надлежности; 

 учествовао у изради Плана каријерног вођења и саветовања ученика и старао се о његовој 
реализацији. 

У раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва учествовао је и директор школе. 
Током школске године Тим је по указаној потреби сарађивао са осталим обавезним тимовима у школи, а пре 

свега са Тимом за обезбеђивање квалитета и развој установе. 
 
 



 

d. 6) Тим за професионални развој 
Задатак Тима за професионални развој био је да координира процес стручног усавршавања у установи у складу 

са Правилником о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника (Службени гласник РС, број 81/2017 и 48/2018). 

Тим за професионални развој планирао је, водио евиденцију, извештавао о реализацији и радиo на 
унапређивању квалитета стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у школи. 

Основни задаци Тима за професионални развој били су да сачини План стручног усавршавања, евидентира 
присуство акредитованм програмима стручног усавршавања и сачини Извештај о реализацији плана стручног 
усавршавања (обавезних 20 сати/бодова годишње, односно обавезних 100 сати/бодова током петогодишњег 
периода), а такође и да сачини План стручног усавршавања, евидентира реализоване активности и сачини Извештај 
о реализацији плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у оквиру установе (обавезна 44 
сата/бода стручног усавршавања годишње, односно обавезних 220 сати/бодова током петогодишњег периода). 

Током школске године Тим је по указаној потреби сарађивао са осталим обавезним тимовима у школи, а пре 
свега са Тимом за самовредновање. 

 
 

16. Подаци о сарадњи директора школе са родитељима односно другим законским заступницима деце и ученика 
установе и Саветом родитеља, сходно Члану 126. , став 4., тачка 16. Закона о основама система образовања и 
васпитања 
 

a. Сарадња са родитељима односно другим законским заступницима деце и ученика  
Током ове школске године сарадњи са родитељима посветила сам пуну пажњу. 
На самом почетку школске године присуствовала сам иницијалним родитељским састанцима (09., 10. и 11. 

септембра), у циљу да дам сва потребна објашњења родитељима ученика првог разреда. 



 

Такође, сачинила писани материјал, чији садржај је обухватио све планиране школске наставне и ваннаставне 
активности, обезбедила да сваки заинтересовани родитељ буде упознат са индивидуалним годишњим планом рада 
за своје дете (као и са списком целокупне потребне литературе) и током школске године остваривала свакодневне 
контакте са родитељима ученика, у циљу решавања свих текућих проблема. 

Један број родитеља, захваљујући нашој доброј комуникацији, редовно се укључивао у реализацију 
планираних активности (радионице комуникације, предавање за родитеље, концерти, новогодишњи концерт и 
журка под маскама, пружање помоћи око организовања путовања и гостовања, помоћ око организовања и 
реализације школских манифестација, пружање помоћи око уређења школског простора. 

И ове, као и претходних година, провере знања (смотре) биле су отворене за јавност, тако да су родитељи 
који су то желели имали прилику да чују, како своје дете, тако и другу децу истог разреда и да сами стекну представу 
о квалитету постигнућа свог детета. Након одржаних смотри и испита и обављених разговора са родитељима о 
постигнутим резултатима сваког појединачног ученика, разговарала сам и са наставницима, којима сам пренела 
сугестије родитеља усмерене на побољшање квалитета наставе и ваннаставних активности. 

Посебну пажњу посветила сам сарадњи са родитељима ученика завршних разреда, са којима сам обавила 
низ разговора везано за полагање пријемног испита и упис у средњу музичку школу, а у циљу давања тачних, 
детаљних и правовремених информација неопходних за доношење исправне одлуке, како о избору будућег 
занимања, тако и о избору школе и наставника главног предмета, што може бити од пресудног значаја за успех 
ученика током даљег школовања. 

 
b. Сарадња са Саветом родитеља и обавештавање Савета родитеља о свим питањима од интереса за рад 

установе и рад Савета родитеља и подношење Извештаја Савету родитеља о раду директора школе и 
раду установе 

Савет родитеља је у школској 2019/20. години, у оквиру 4 редовне седнице одржане 13.09.2019., 27.12.2019., 
26.02.2020. и 17.06.2020. године разматрао укупно 74 тачке дневног реда, заузимајући ставове и дајући предлоге у 
вези готово свих аспеката живота и рада школе. 



 

Присуствујући свим седницама Савета родитеља водила сам рачуна о томе да Савет родитеља буде редовно 
обавештаван о свим питањима од интереса  за рад установе и рад Савета родитеља, како би Савет родитеља био у 
могућности да оствари утицај на побољшање услова рада школе: 

На првој редовној седници Савета родитеља одржаној 13.09.2019. обрађено је 29 тачака дневног реда: 
1. Верификација мандата нових чланова Савета родитеља 
2. Избор Председника Савета родитеља и заменика председника Савета родитеља и  
3. Избор Члана и Заменика члана Савета родитеља у Локалном савету родитеља 
4. Избор представника родитеља у свим обавезним тимовима школе 
5. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља 
6. Усвајање Извештаја о реализацији Плана рада Савета родитеља у претходној школској години 
7. Доношење Плана рада Савета родитеља за текућу школску годину 
8. Давање иницијативе за увођење новог програма образовања и васпитања и повећање броја класа главног предмета 
9. Разматрање Извештаја о успеху ученика у претходној школској години 
10. Анализа Пријемних испита и реализација плана уписа  
11. Информација о условима  рада школе и организованости Школе за почетак школске године  
12. Разматрање Извештаја о реализацији Програма превенције дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и превенције 

других облика ризичног понашања за претходну школску годину 
13. Разматрање Програма превенције дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и превенције других облика ризичног 

понашања у текућој школској години 
14. Предлози Савета родитеља везано за стање безбедности у школи 
15. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе у претходној школској години 
16. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Директора школе у претходној школској години 
17. Разматрање Извештаја о самовредновању у претходној школској години 
18. Разматрање Годишњег плана рада Школе за текућу годину 
19. Разматрање Извештаја о реализацији ШРП-а у претходној школској години 
20. Разматрање Анекса ШРП-а за текућу школску годину 
21. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Ученичког фонда 
22. Разматрање висине износа средстава добровољне донације за ученички фонд и предлагање намене коришћења средстава 

Ученичког фонда у текућој школској години 
23. Анализа стања школског инструментарија 



 

24. Разматрање предлога за организовање школских манифестација 
25. Разматрање предлога за организовање Излета ученика 
26. Договор око начина информисања родитеља о активностима школе 
27. Договор око начина комуникације чланова Савета родитеља са осталим родитељима ученика 
28. Договор око начина и облика укључивања родитеља у праћење наставних и ваннаставних активности и квалитета рада школе у 

наредној школској години 
29. Текућа питања. 

На другој редовној седници Савета родитеља одржаној 27.12.2019. обрађено је 11 тачака дневног реда: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља 
2. Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају првог класификационог периода 
3. Предлог мера за побољшање услова рада школе 
4. Предлог мера за унапређивање квалитета образовно-васпитног рада 
5. Разматрање безбедносних услова у школи и реализације Годишњег програма заштите деце и ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 
6. Информација о реализованим ваннаставним активностима и план активности у наредном периоду 
7. Извештај са одржаних такмичења „Српска соло песма“ и „Српска традиционална песма“ 
8. Информација о резултатима ученика на такмичењима и план такмичарских активности у другом полугодишту 
9. Укључивање родитеља у активности школе 
10. Разматрање Извештаја о раду Директора школе у претходном периоду 
11. Текућа питања. 

На трећој редовној седници Савета родитеља, одржаној 26.02.2020. обрађено је 17 тачака дневног реда: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља 
2. Подржавање иницијативе за подношење захтева за верификацију Основне музичке школе «Стеван Христић» - Младеновац 
3. Подржавање иницијативе за подношење захтева за сагласност за обављање делатности Основне музичке школе «Стеван Христић» 

- Младеновац у проширеном школском простору 
4. Подржавање иницијативе за подношење захтева за повећање броја постојећих класа клавира, виолине и гитаре 
5. Подржавање иницијативе за подношење захтева за увођење програма образовања и васпитања за српско традиционално певање 
6. Подржавање иницијативе за подношење захтева за увођење програма образовања и васпитања за удараљке 
7. Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта 
8. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе у првом полугодишту 
9. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Директора школе у првом полугодишту 



 

10. Разматрање Извештаја о реализацији ШРП-а 
11. Укључивање родитеља у активности школе 
12. Разматрање и предлагање износа добровољне донације родитеља ученика у наредној школској години и утврђивање намене 

коришћења донираних средстава 
13. Информација везано за реализацију такмичења и остварене резултате у првом полугодишту и план учешћа ученика на 

такмичењима у другом полугодишту 
14. Информација о реализованим ваннаставним активностима школе 
15. Извештај са одржане Зимске школе виолине 
16. Предлог Савета родитеља Школском одбору везано за начин организовања школских манифестација („Урбан поп рок фестивал“ и 

„Меморијал Аца Панић“) 
17. Текућа питања. 

На четвртој седници Савета родитеља, одржаној 17.06.2020. обрађено је 17 тачака дневног реда: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља 
2. Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају трећег класификационог периода 
3. Разматрање Извештаја о раду Директора школе у претходном периоду 
4. Разматрање безбедносних услова у школи и реализације Годишњег програма заштите деце и ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 
5. Разматрање Предлога Анекса Школског програма 
6. Информација о бројном стању ученика по класама и плану уписа ученика за наредну школску годину 
7. Информација о одржаним пријемним испитима (припрема и реализација) 
8. Информација о концертној активности школе 
9. Извештај о реализованој манифестацији „Урбан поп рок фестивал“ 
10. Извештај о реализованој манифестацији „Меморијал Аца Панић“ 
11. Разматрање предлога одлуке о награђивању ученика и наставника 
12. Извештавање о активностима тима за самовредновање 
13. Предлог мера за побољшање услова рада школе 
14. Предлог мера за унапређивање квалитета образовно-васпитног рада 
15. Разматрање Предлога Плана рада Савета родитеља за наредну школску годину 
16. Разматрање предлога за доделу јавног признања Градске општине Младеновац 
17. Текућа питања. 

 



 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућивао је Школском одбору, директору и стручним органима 
школе. 

 
Савет родитеља разматрао је и усвојио: 

 Извештај о реализацији годишњег плана рада установе и Извештај о раду директора школе у школској 
2018/19. години (13.09.2019. године). 

 Извештај о реализацији годишњег плана рада установе у првом полугодишту школске 2019/20. године 
(26.02.2020.) 

 Извештај о раду директора школе у првом полугодишту школске 2019/20. године (26.02.2020.). 
 

17. Подаци о подношењу извештаја о раду директора школе и раду установе органу управљања најмање два пута 
годишње, сходно Члану 126. , став 4., тачка 17. Закона о основама система образовања и васпитања 
Школски одбор разматрао је и усвојио: 
Извештај о реализацији годишњег плана рада установе у школској 2018/19. години (13.09.2019. године). 
Извештај о раду директора школе у школској 2018/19. години (13.09.2019. године). 
Извештај о реализацији годишњег плана рада установе у првом полугодишту школске 2019/20. године 

(26.02.2020. године) 
Извештај о раду директора школе у првом полугодишту школске 2019/20. године (26.02.2020. године)  
 

18. Подаци о ситуацијама када је директор школе одлучивао о правима, обавезема и одговорностима ученика и 
запослених у складу са Законом и другим законом, сходно Члану 126. , став 4., тачка 18. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
Током школске године директор школе је, сходно Члану 126., став 4., тачка 18. Закона о основама система 

образовања и васпитања и у складу са другим законом, одлучивао о правима и обавезама ученика (брже 
напредовање) и запослених (закључивање уговора о раду, доношење решења о престанку радног односа, 



 

доношење Правила понашања за време епидемије изазване вирусом COVID-19 и Плана примене мера превенције у 
циљу сузбијања ширења инфекције изазване вирусом COVID-19, доношење решења о правима и обавезама 
запослених – о раду од куће, о годишњем одмору, о праву на исплату солидарне помоћи, о породиљском одсуству 
и одсуству са рада ради неге детета и посебне неге детета и слично), али није одлучивао о одговорностима ученика 
и запослених из разлога што за тим није било указане потребе. 
 
 

19. Подаци о доношењу општег акта о организацији и систематизацији послова у складу са законом, сходно Члану 
126. , став 4., тачка 19. Закона о основама система образовања и васпитања 
Општи акт о организацији и систематизацији послова директор школе је донео 28.01.2020. (Дел. Бр. 12-1/20). 
На наведени општи акт дао је сагласност орган управљања. 
Акт је упућен Министарству просвете, науке и технолошког развоја ради давања сагласности на исти. 
Општи акт о организацији и систематизацији послова директор школе је донео 28.08.2020. (Дел. Бр. 12-2/20). 
На наведени општи акт дао је сагласност орган управљања. 

 
 
 

20. Подаци о обезбеђивању услова за остваривање права деце и права, обавеза и одговорности ученика и 
запослених, у складу са Законом и другим законом, сходно Члану 126., став 4., тачка 20. Закона о основама 
система образовања и васпитања 
Током школске године није било интервентних активности. 
Директор школе континуирано је радио на обезбеђивању услова за остваривање свих загарантованих права 

ученика, сходно Члану 79., став 2. Закона о основама система образовања и васпитања, о чему постоје бројни писани 
и други докази. 

 



 

 
Директор школе континуирано је, у сарадњи са наставницима и родитељима, инсистирао на испуњавању 

обавеза ученика, сходно Члану 80., Закона о основама система образовања и васпитања, пре свега када је у питању 
обавеза редовног похађања наставе и извршавања школских обавеза, као и рад на усвајању знања, вештина и 
ставова утврђених Школским програмом, праћење сопственог напретка, поштовање правила понашања и 
поштовања личности ученика и запослених у школи, чување школске имовине и хигијене школских просторија. 

Директор школе континуирано је радио на обезбеђивању услова за остваривање свих загарантованих права 
запослених, у складу са важећом законском регулативом. 

Током школске године није било захтева за заштиту права ученика и запослених у установи. 
Директор школе континуирано је инсистирао на испуњавању радних обавеза запослених, за чије је 

неизвршавање предвиђена одговорност запосленог за лакшу повреду радне обавезе, сходно Члану 162. Закона о 
основама система образовања и васпитања, односно тежу повреду радне обавезе, сходно Члану 164., тачке 8., 9., 
10., 14., 15., и 16. Закона о основама система образовања и васпитања, о чему постоје бројни писани и други докази. 

 
 

21. Сарадња директора школе са ученицима и ученичким парламентом, сходно Члану 126. , став 4., тачка 21. Закона 
о основама система образовања и васпитања 

 
a. Сарадња директора школе са ученицима 

Током школске године сарадња директора школе са ученицима одвијала се континуирано, а обухватила је 
све аспекте школског живота, почев од наставе и ваннаставних активности, до пружања подршке у стварању 
амбијента за остваривање предузетничких активности ученика, сходно Члану 126., став 4., тачка 6. Закона о основама 
сиситема образовања и васпитања, о чему постоје бројни писани и други докази. 
 
 



 

b. Сарадња директора школе са Ученичким парламентом 
Школа нема Ученички парламент, сходно одредбама Члана 68. Закона о основном образовању и васпитању 

(Сл. Гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. Закон и 10/2019) и поседује Мишљење Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја по наведеном питању. 

Ученици школе нису поднели иницијативу за оснивање Ученичког парламента, нити су (у периоду док је у 
школи био организован рад Ученичког парламента) показали било какво интересовање за наведени вид 
удруживања. 

 
 

22. Подаци о одлучивању директора школе по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем 
у радни однос, сходно Члану 126., став 4., тачка 22. Закона о основама система образовања и васпитања 
Директор школе није одлучивао по жалби на решење комисије за избор кандидата за пријем у радни однос, 

јер није било жалби на решење конкурсне комисије. 
 
 

23. Подаци о осталим пословима које је обављао директор школе у складу са законом и Статутом  
a. Брига о ученицима 

У центру моје пажње и током ове школске године били су ученици. Трудила сам се да помогнем наставницима 
да наставу и ваннаставне активности прилагоде потребама ученика (почев од усклађивања распореда, па преко рада 
на иновирању садржаја образовно васпитног рада до организовања и реализације низа ваннаставних активности, 
одлазака ученика на такмичења и гостовања и организовања концерата ученика), у циљу да сваки ученик оствари 
свој потенцијал. 

Организујући низ разноврсних ваннаставних активности школа је пружила могућност сваком ученику да 
одабере оне активности, које у највећој мери одговарају његовом сензибилитету.  



 

Током школске године учествовала сам у реализацији готово свих активности намењених подршци 
ученицима. О свакој значајнијој активности сачинила сам Извештај који је затим, путем огласне табле и путем 
званичне интернет странице школе презентован, како ученицима и родитељима, тако и широј јавности. 

Посебну пажњу посветила сам организовању јавних наступа ученика завршних разреда, у циљу њиховог 
припремања за полагање пријемног испита и наставак школовања у средњој музичкој школи. 

За ученике завршних разреда који су током свог основног музичког школовања учествовали на такмичењима 
ван школе, сачинила сам преглед свих освојених награда током школовања, а поред тога и преглед свих јавних 
наступа током школске године. 

Један број планираних активности намењен ученицима није могао бити реализован услед уведеног 
ванредног стања због епидемије вируса COVID-19. 

 
 

b. Учешће директора школе у планирању и реализацији ваннаставних активности 
Преглед ваннаставних активности током школске 2019/20. године у чију организацију и/или реализацију сам 

била укључена: 
Број Датум Ваннаставна активност 

1.  15.09.2019. Наступ Хора ОМШ „Стеван Христић“ поводом обележавања годишњице смрти Dr Elsie Inglis, на Црквенцу.  

2.  09.10.2019. Концерт за ученике првог разреда поводом обележавања Дечје недеље 

3.  12.10.2019. Учешће ученика и професора у оквиру манифестације поводом обележавања 75 година од ослобођења 
Младеновца у II Светском рату 

4.  16.10.2019. Концерт ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ у Геронтолошком центру поводом обележавања месеца 
солидарности са старим лицима 

5.  30.10.2019. Концерт ученика поводом завршетка првог класификационог периода – Сала школе 

6.  06.11.2019. Концерт, презентација музичких инструмената и дружење ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ са 
полазницима Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу – Вртић „Дуга“  

7.  16.11.2019. Такмичење „Српска соло песма“ у Концертној сали школе 

8.  17.11.2019. Такмичење „Српска соло песма“ у Концертној сали школе  



 

9.  17.11.2019. Такмичење „Српска традиционална песма“ у просторијама Школе за основно образовање одраслих - 
Младеновац  

10.  23.11.2019. Радионица за групу млађих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - 
психолог  

11.  23.11.2019. Радионица за групу старијих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - 
психолог 

12.  25.11.2019. Заједнички концерт ученика клавира музичких школа „Ватрослав Лисински“ – Београд, „Станковић“ – Београд, 
„Божидар Трудић“ – Смедеревска Паланка и ОМШ „Стеван Христић“ - Младеновац у Концертној сали ОМШ 
„Стеван Христић“ у Младеновцу 

13.  29.11.2019. Концерт и презентација музичких инструмената за ученике првог разреда ОШ „Коста Ђукић“ 
у оквиру пројектне наставе 

14.  04.12.2019. Наступ  ученика соло певања у класи проф. Владимира Булатовића на такмичењу „Меморијал Коста 
Манојловић“ у ОМШ „Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци 

15.  04.12.2019. Наступ ученика флауте у класи проф. Зоре Грбовић на такмичењу „Меморијал Коста Манојловић“ у ОМШ 
„Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци 

16.  04.12.2019. Наступ ученика гитаре у класи проф. Јоване Коматовић на такмичењу „Меморијал Коста Манојловић“ у ОМШ 
„Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци 

17.  06.12.2019. Наступ ученика клавира у класи проф. Драшка Божовића на такмичењу „Меморијал Коста Манојловић“ у ОМШ 
„Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци 

18.  06.12.2019. Наступ ученика виолине у класи проф. Јелене Цаковић Љубеновић на такмичењу „Меморијал Коста 
Манојловић“ у ОМШ „Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци 

19.  06.12.2019. Предавање за родитеље на тему „Наша деца и савремена технологија“ 

20.  17.12.2019. Јавни час - класа упоредног клавира проф. Јелена Глигорић Милановић, проф. Ана Суботички и проф. 
Александар Марковић 

21.  25.12.2019. Новогодишњи концерт под маскама и новогодишња журка у Сали школе 

22.  27.12.2019. Новогодишњи концерт за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине са посебним потребама 

23.  27.12.2019. Новогодишњи концерт ученика и професора у Сали школе 

24.  24.01.2020. Наступ ученика и хора школе на Свечаној академији поводом обележавања школске славе Свети Сава у 
организацији Градске општина Младеновац и Техничке школе у Младеновцу. 

25.  27.01.2020. Концерт поводом школске славе Свети Сава у Сали школе 



 

26.  20.02.2020. Концерт полазника Зимске школе виолине – Проф. Вениа Жарковић у Концертној сали МШ „Мокрањац“ у 
Београду, Организатор ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац у сарадњи са МШ „Мокрањац“ - Београд, Гости 
– ученици музичких школа  („Ватрослав Лисински“ и „Мокрањац“ из Београда, „Јован Бандур“ из Панчева, 
„Божидар Трудић“ из Смедеревске Паланке и ОМШ „Стеван Христић“ - Младеновац) 

27.  24.02.2020. Концерт полазника Зимске школе виолине – Проф. Вениа Жарковић, у Концертној сали ОМШ „Стеван Христић“ 
у Младеновцу, Организатор ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац. Наступили су ученици музичких школа 
Београда („Ватрослав Лисински“ и „Мокрањац“ из Београда, „Јован Бандур“ из Панчева, „Божидар Трудић“ из 
Смедеревске Паланке и ОМШ „Стеван Христић“ - Младеновац) 

28.  06.03.2020. Учествовање ученика Норе Филе, Милице Мишић и Мање Стојановића у класи проф. Јелене Глигорић – 
Милановић на 18. Такмичењу младих солфеђиста у Пожаревцу 

29.  06.03.2020. Концерт ученика поводом Дана жена 

30.  07.03.2020. Наступ ученика гитаре Анастасије Трајковић и Луке Јевђенијевића у класи проф. Јоване Коматовић и Милице 
Мишић у класи проф. Данила Милојковића на такмичењу „Меморијал Душан Протић“ у Београду 

31.  08.03.2020. Наступ ученика кларинета у класи проф. Драгице Стојановић на Међународном такмичењу „Даворин Јенко“ у 
Београду 

32.  
10.03.2020. 

Наступ ученика клавира, Андреја Миливојевића, у класи проф. Драшка Божовића и Вукше Вучетића, у класи 
проф. Зоране Владисављевић на 20. Отвореном такмичењу ученика основних и средњих музичких школа - 
Меморијал "Душан Протић" у МШ "Ватрослав Лисински" - Београд 

33.  
11.03.2020. 

Наступ ученика соло певања  (Неда Живановић, Јована Радивојевић, Милица Вучетић, Викторија Француски, 
Софија Лукић и Невена Лазић) у класи проф. Владимира Булатовића на 20. Отвореном такмичењу ученика 
основних и средњих музичких школа - Меморијал "Душан Протић" у МШ "Ватрослав Лисински" – Београд 

 
 

c. Учешће директора школе у планирању и реализацији Школских манифестација 
Школа је током школске године била организатор две традиционалне манифестације, чија припрема и 

реализација су захтевали моје велико додатно ангажовање. 
Мнифестације су добро припремљене, што је веома допринело њиховој успешној реализацији. 
Такмичења „Српска соло песма“ и „Српска традиционална песма“ су манифестације које дају значајан 

допринос неговању нематеријалне културне баштине српског народа и као такве су  прихваћене и подржане од 



 

стране свих релевантних установа образовања и културе у Србији (почев од основних и средњиг музичких школа, па 
преко свих високошколских институција у Србији до Удружења композитора Србије), а поред тога подржане су и у 
Републици Српској. 

Поред традиционалних манифестација, ове године по други пут је одржана и манифестација „Зимска школа 
виолине“, која обухвата рад са ученицима током зимског распуста, а потом и одржавање два концерта учесника 
„Зимске школе виолине“ (први у Младеновцу, а други у Београду). 

Допринос директора школе одржавању школских манифестација (волонтерски рад): 
1. За манифестације „Српска соло песма“ и „Српска традиционална песма“  самостално сам урадила 

комплетну припрему (планирање такмичења, такмичарска књижица, припрема за штампу преко 150 
диплома, плаката и захвалница), а поред тога сачинила извештаје, сарађивала са медијима, обајвљивала 
писане извештаје у средствима информисања, гостовала у медијима, објављивала податке на званичној 
интернет страници установе, убацивала податке о одржаном такмичењу и фотографије у Power point 
презентацију о раду школе, ангажовала се око дочека такмичара, њихових наставника и корепетитора, 
наших колега из 15 музичких школа Србије и чланова жирија). 

2. За манифестацију „Зимска школа виолине“ била сам укључена у планирање активности, обезбедила 
просторне услове за реализацију манифестације, обезбедила дежурство за верме реализације часова, 
извршила припрему за штампу и обезбедила штампање плаката, диплома и захвалница, организовала 
концерт у Младеновцу, припремила и штампала програме концерата у Младеновцу и Београду, 
обезбедила снимање и фотографисање концерта, објављивала податке о манифестацији на званичној 
интернет страници установе, убацивала податке о зимској школи и фотографије у Power point презентацију 
о раду школе, ангажовала се око дочека учесника концерта, њихових наставника, родитеља и 
корепетитора. 

 
Традиционалне манифестације „Урбан Поп – Рок Фестивал“  и „Меморијал Аца Панић“ нису реализоване због 

епидемије вируса COVID-19. 



 

d. Обезбеђивање јавности рада 
Пуну пажњу посветила сам обазбеђивању јавности рада установе уређивањем и редовним ажурирањем 

званичне интернет странице школе, што ми је омогућило да ученицима и родитељима, као и најширој јавности 
учиним доступним све актуелне, али и све остале дуго и пажљиво сакупљане информације о Школи, ученицима и 
наставницима, планираним и реализованим активностима (заједнички концерти музичких школа, радионице 
комуникације, предавања, концерти за ученике основних и средњих школа, прилози са јавних часова, концерата и 
концертних гостовања, прилози са учешћа ученика на такмичењима ван школе, објављивање резултата и 
фотографија са манифестација у организацији школе, објављивање информација везаних за благовремено 
обавештавање наших суграђана о организовању припремне наставе, пријемних испита итд.) 

Поред наведеног, успеси Школе представљени су у оквиру промовисања такмичења „Српска соло песма“ и 
„Српска традиционална песма“ на Првом програму РТС-а (у оквиру Јутарњег програма), затим кроз две емисије 
„Сусретања“, Првог програма Радио Београда, као и у еминентном музичком часопису „Музика класика“, док је у 
локалном часопису „Дневник младеновачки“ објављиван исцрпан Извештај о реализованим такмичењима, који сам 
сачинила у циљу промовисања ових такмичења и давања подршке награђеним ученицима школе и њиховим 
наставницима.  

 
e. Сарадња директора школе са Министарством просвете, науке и технолошког развоја 

Што се тиче сарадње са Министарством просвете, науке и технолошког развоја могу рећи да се и ове године 
сводила на извештавање Школске управе о кадровским потребама школе (као и о најразличитијим другим 
сегментима рада, а по налогу Школске управе) и моје редовно присуствовање састанцима и скуповима које су 
Школска управа - Београд и Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовали са директорима 
школа. 

Сарадња је интензивирана након што је Школа од Градске општине Младеновац добила на коришћење 
додатни школски простор, а након чега су се створили неопходни услови за повећање броја ученика и запослених, 
за шта је било потребно прибавити сагласност надлежног министарства. 



 

 
Обављен је низ контаката са надлежнима у Министарству просвете и Школској управи у вези подношења 

захтева за верификацију установе. 
 

f. Сарадња директора школе са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту 
Сарадња са Секретаријатом за образовање и дечју заштиту обухватала је комуникацију са службом надзора, 

упућивање захтева за финансирање и рефундирање различитих трошкова. 
Сарадња је интензивирана након што је Школа од Градске општине Младеновац добила на коришћење 

додатни школски простор, а након чега је било неопходно разрешити имовинско – правне односе, као и оставрити 
договоре у вези финансирања новонасталих трошкова, за шта је било потребно прибавити сагласност Секретаријата 
за образовање и дечју заштиту. 

Поред наведеног, интензивна сарадња одвијала се и у вези са подношењем захтева за санацију и адаптацију 
школског простора, набавку рачунарске опреме, набавку наставних средстава  и недостајућег школског намештаја. 

 
g. Сарадња директора школе са Секретаријатом за културу и информисање 

Сарадња са Секретаријатом за културу и информисање ове године је била мање интензивна, имајући у виду 
да школа није узимала учешћа на конкурсу путем пројекта из области културе. 

Директор школе присуствовао је састанку представника установа културе са територије ГО Младеновац са 
Секретаром за културу Града Београда у организацији Градске општине Младеновац. 

 
h. Учешће директора школе у раду Актива директора основних школа Младеновца 

Током школске године редовно сам присуствовала свим седницама Актива директора основних школа 
Младеновца и активно се укључивала у његов рад. 

 
 



 

i. Учешће директора школе у раду Актива директора музичких и балетскох школа Београда 
Током школске године присуствовала сам свим седницама Актива директора музичких и балетских школа 

Београда, активно се укључивала у рад и дала свој допринос решавању свих важних питања, која се тичу музичког 
школства. 

 
j. Учешће директора школе у раду Заједнице музичких и балетских школа Србије 

Током школске године присуствовала сам полугодишњој и годишњој седници Скупштине Заједнице музичких 
и балетских школа Србије у својству делегата ОМШ „Стеван Христић“, активно се укључивала у рад и давала предлоге 
за унапређивање рада ЗМБШС. 

 
k. Улога директора школе у изради општих аката школе 

Директор школе донео је Акт о организацији и систематизацији послова, а Школски одбор дао је сагласност 
на наведени акт 28.01.2020. и 28.08.2020. године. 

Након доношења измена и допуна Закона о основама система образовања и васпитања, Закона о јавним 
набавкама, Закона о заштити података о личности и других системских закона, као и подзаконских аката, директор 
школе дао је допринос усклађивању општих аката школе са важећом законском регулативом (Статут, Правилник о 
јавним набавкама, Пословник о раду Школског одбора итд.). 

 
l. Улога директора школе у изради Планова рада, Извештаја о раду и Записника 

 
Директор школе сачинио је следеће Извештаје: 

 Извештај о раду директора школе у школској 2018/19. години 
 Извештај о стручно-педагошком надзору у школској 2018/19. години 
 Извештај о раду Савета родитеља у школској 2018/19. години 
 Извештај о раду Школског одбора у школској 2018/19. години 



 

 Извештај о раду директора школе у првом полугодишту 2019/20. 
 Извештај о стручно-педагошком надзору у првом полугодишту 2019/20. 

Директор школе је дао допринос у изради следећих Извештаја: 
 Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе у школској 2018/19. години 
 Извештај о раду стручних већа (на основу појединачних табеларних извештаја наставника) у школској 

2018/19. години 
 Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 

школској 2018/19. години 
 Извештај о реализацији Годишњег плана рада школе у првом полугодишту 2019/20. 
 Извештај о стручном усавршавању запослених у првом полугодишту 2019/20. 
 Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у првом 

полугодишту 2019/20. 
Директор школе је дао допринос у изради следећих планских аката: 

 Анекс школског програма  
 Годишњи план рада школе (након обављених консултација са свим стручним већима и активима), у 

оквиру којег: 
o Годишњи план рада директора школе 
o План ваннаставних активности 
o Годишњи план рада Наставничког већа 
o Годишњи план рада Педагошког колегијума 
o Годишњи план рада Стручних већа (обједињени и појединачни) 
o Годишњи плана рада Стручног актива за развој школског програма 
o Годишњи план рада Школског одбора 
o Годишњи план рада Савета родитеља 

Директор школе пружио је помоћ школском педагогу око израде следећих докумената: 



 

 Извештај о самовредновању  
 Извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2019/20. години 
 План стручног усавршавања запослених у 2020/21. години 
 Анекс школског развојног плана за наредну школску годину 
 Годишњи план рада Стручног актива за школско развојно планирање 
 Годишњи план рада Стручног актива за самовредновање 

 

Поред наведеног, директор школе припремао је материјале за седнице Наставничког већа, Педагошког 
колегијума, Школског одбора и Савета родитеља. 

 
24. Подаци о обазбеђивању услова да у случају спречености директора да обавља дужности, директора замењује 

наставник и стручни сарадник на основу овлашћења директора, односно органа управљања у складу са 
законом, сходно Члану 126., став 5. Закона о основама система образовања и васпитања 
Током ове школске године није било указане потребе за обазбеђивањем услова да у случају спречености 

директора да обавља дужности, директора замењује наставник и стручни сарадник на основу овлашћења директора, 
односно органа управљања у складу са законом. 

 
25. Подаци о обављању послова наставника од стране директора школе, у складу са решењем министра, сходно 

Члану 127., став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
Директор школе у школској 2019/20. години није обављао послове наставника. 

 
26. Закључна разматрања 

Из свега наведеног, као и увидом у школску евиденцију и документацију, може се извести закључак о обиму 
и квалитету рада директора школе током школске 2019/20. године.  
 

 



 

3.2. Извештај о раду Наставничког већа 

Седнице Наставничког већа током првог полугодишта одржане су у потпуности према плану, како у погледу датума одржавања 
седница, тако и у погледу дневног реда седница, док је током другог полугодишта услед епидемије вируса COVID-19, уместо седница 
Наставничког већа планираних за 01.04.2020. и 29.04.2020. године, одржана је седница 01.06.2020. године на којој су обрађене све тачке 
дневног реда које нису могле бити обрађене у априлу месецу.  

Током школске године Наставничко веће одржало је укупно 11 седница, на којима је обрађена укупно 141 тачка дневног реда. 
Седнице Наставничког већа одржане су: 11.09.2019.; 30.10.2019.; 28.01.2020.; 26.02.2020.; 01.06.2020.; 05.06.2020.; 17.06.2020.; 

22.06.2020.; 01.07.2020.; 24.08.2020. и 26.08.2020. године. 
Кроз увид у дневни ред сваке од одржаних седница могуће је доћи до релевантних података о свим питањима која је Наставничко 

веће разматрало и о којима је одлучивало током школске 2019/20. године. 

 
Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 11.09.2019. 

1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији  Годишњег плана рада школе 
3. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора 
4. Разматрање Извештаја о реализацији Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 
5. Разматрање и усвајање Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  
6. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији ШРП-а 
7. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању 
8. Разматрање Предлога Анекса ШРП-а за наредну школску годину 
9. Разматрање и усвајање Плана евалуације по областима и стандардима квалитета 
10. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада Школе  
11. Разматрање и усвајање плана сталног стручног усавршавања запослених 
12. Евидентирање чланова Савета родитеља 
13. Договори око одржавања Општег родитељског састанка 
14. Утврђивање састава и избор председника стручних већа 
15. Подела предмета на наставнике 
16. Подела ученика по класама 
17. Информација о преузимању радника са листе технолошких вишкова,  укрупњавању норми и  пријему радника по конкурсу 



 

18. Обука наставника из области БЗНР и Пружањa прве помоћи 
19. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 30.10.2019. 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Анализа постигнутих резултата образовно-васпитног рада на крају првог класификационог периода, васпитно-дисциплинске мере 

и испис ученика 
3. Извештаји Председника стручних већа о одржаним смотрама ученика  
4. Анализа вођења евиденције и документације 
5. Извештај о обављеном редовном годишњем инспекцијском надзору 
6. Евидентирање ученика за брже напредовање и за СМШ 
7. Припрема за Републичко такмичење и Републички фестивал музичких и балетских школа Србије 
8. Извештавање о реализацији Школског развојног плана 
9. Извештавање о активностима Тима за самовредновање  
10. Извештај о реализацији Програма безбедности и заштите ученика од насиља 
11. Обрада Стручне теме и Извештаји са посећених акредитованих програма стручног усавршавања 
12. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 28.01.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа реализације образовно-васпитног рада у првом полугодишту 
3. Анализа постигнутих резултата на крају првог полугодишта, васпитно-дисциплинске мере и испис ученика 
4. Осврт на одржана такмичења «Српска соло песма» и «Српска традиционална песма» 
5. Припрема за Републичко такмичење и Републички фестивал        
6. Извештавање о реализацији Школског развојног плана   
7. Извештавање о активностима Тима за самовредновање 
8. Извештај о реализацији Програма безбедности и заштите ученика од насиља 
9. Информација о извршеном надзору просветног инспектора 
10. Обрада Стручне теме и Извештаји са посећених акредитованих програма стручног усавршавања 
11. Текућа питања  

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 26.02.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Подржавање иницијативе за подношење захтева за верификацију Основне музичке школе «Стеван Христић» - Младеновац 



 

3. Подржавање иницијативе за подношење захтева за давање сагласности за обављање делатности Основне музичке школе «Стеван 
Христић» - Младеновац у проширеном школском простору 

4. Подржавање иницијативе за подношење захтева за повећање броја постојећих класа клавира, виолине и гитаре 
5. Подржавање иницијативе за подношење захтева за увођење програма образовања и васпитања за српско традиционално певање 
6. Подржавање иницијативе за подношење захтева за увођење програма образовања и васпитања за удараљке 
7. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног плана 
8. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у првом полугодишту 
9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Директора школе у првом полугодишту 
10. Анализа вођења евиденције и документације  
11. Анализа стања опремљености наставним средствима и степена њихове искоришћености 
12. Извештавање о активностима Тима за самовредновање  
13. Предлог износа средстава за Ученички фонд 
14. Информација о резултатима са одржаних такмичења 
15. Припреме за Републичко такмичење и Републички фестивал 
16. Планиране концертне и ваннаставне активности 
17. Обрада стручне теме и Извештаји са посећених акредитованих програма стручног усавршавања 
18. Договори око пружања подршке ученицима који планирају да полажу пријемни испит за СМШ 
19. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 01.04.2020. – Седница није одржана због епидемије вируса COVID-19 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Анализа постигнутих резултата на крају трећег класификационог периода, васпитно-дисциплинске мере и испис ученика  
3. Евидентирање ученика за СМШ 
4. Евидентирање Екстерних чланова комисија за полагање пријемних испита у СМШ 
5. Припреме за пријемни испит (термини и комисије) 
6. Информација о резултатима са одржаних такмичења 
7. Припреме за Манифестацију «Урбан Поп – Рок Фестивал» 
8. Припреме за Републички фестивал музичких и балетских школа Србије 
9. Припреме за Манифестацију «Меморијал Аца Панић» 
10. Извештавање о реализацији Школског развојног плана 
11. Извештавање о активностима Тима за самовредновање  
12. Извештај о реализацији Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 



 

13. Припреме за Дан школе 
14. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 29.04.2020. – Седница није одржана због епидемије вируса COVID-19 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Анализа вођења евиденције и документације 
3. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о самовредновању 
4. Безбедност и заштита ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
5. Усвајање распореда завршних и годишњих испита, усвајање састава испитних комисија и усвајање критеријума бројчаног 

оцењивања на завршним и годишњим испитима 
6. Анализа рада са припремним разредом и музичким забавиштем 
7. Исказивање потреба за ученицима  
8. Припреме за пријемни испит 
9. Извештавање о раду Тимова 
10. Анализа резултата Републичког такмичења 
11. Припреме за Републички фестивал МБШС – одабир Екипе А 
12. Разматрање молби ученика за одлагање испита и рокови за накнадне испите 
13. Обрада Стручне теме и Извештаји са посећених акредитованих програма стручног усавршавања 
14. Утврђивање предлога чланова комисије за утврђивање предлога запослених за чијим је радом престала потреба коју именује 

Школски одбор  
15. Извештај о реализацији манифестације «Урбан Поп – Рок Фестивал» 
16. Подела задужења за «Меморијал Аца Панић» 
17. Текућа питања  

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 01.06.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Анализа постигнутих резултата на крају трећег класификационог периода, васпитно-дисциплинске мере и испис ученика  
3. Евидентирање ученика за СМШ 
4. Евидентирање Екстерних чланова комисија за полагање пријемних испита у СМШ 
5. Припреме за пријемни испит (термини и комисије) 
6. Информација о резултатима са одржаних такмичења 
7. Извештавање о реализацији Школског развојног плана 
8. Извештавање о активностима Тима за самовредновање 



 

9. Припреме за Дан школе 
10. Анализа вођења евиденције и документације 
11. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о самовредновању 
12. Безбедност и заштита ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
13. Усвајање распореда завршних испита, усвајање састава испитних комисија и усвајање критеријума бројчаног оцењивања на 

завршним испитима 
14. Анализа рада са припремним разредом и музичким забавиштем 
15. Исказивање потреба за ученицима  
16. Извештавање о раду Тимова 
17. Разматрање молби ученика за одлагање испита и рокови за накнадне испите 
18. Утврђивање предлога чланова комисије за утврђивање предлога запослених за чијим је радом престала потреба коју именује 

Школски одбор  
19. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 05.06.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Утврђивање успеха ученика завршних разреда  
3. Одлука о избору и начину награђивања Ученика  генерације 
4. Предлог за награђивање наставника 
5. Разматрање и усвајање Анекса Школског програма за нареду школску годину и литературе за наредну школску годину 
6. Пријемни испити (упоредна анализа потреба школе и броја и квалитета музичких способности пријављених кандидата) 
7. Разматрање молби ученика за одлагање испита и рокови за накнадне испите 
8. Извештај о резултатима са одржаних такмичења 
9. Анализа вођења школске евиденције и документације 
10. Договори око начина издавања ђачких књижица и сведочанстава 
11. Извештај о реализацији манифестације «Меморијал Аца Панић» 
12. Обележавање Дана школе 
13. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 17.06.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Реализација планова рада стручних већа 
3. Анализа реализације Годишњег плана рада у другом полугодишту 



 

4. Анализа успеха ученика на крају школске године 
5. Разматрање молби ученика за одлагање испита и рокови за накнадне испите  
6. Пријемни испити (упоредна анализа потреба школе, броја пријављених кандидата и показаног квалитета музичких способности 

кандидата који су полагали пријемни испит) 
7. Договори око начина вођења евиденције и документације 
8. Договори око реализације планираних активности у наредном периоду 
9. Договори око поделе ђачких књижица, сведочанстава и диплома са такмичења 
10. Текућа питања  

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 22.06.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Исказивање потреба за ученицима  
3. Кадровске потребе за наредну школску годину 
4. Анализа стања опремљености наставним средствима и степена њихове искоришћености 
5. Разматрање Извештаја о сталном стручном усавршавању запослених 
6. Извештавање о реализацији Школског развојног плана 
7. Извештавање о активностима Тима за самовредновање 
8. Договори око сређивања и прегледа целокупне евиденције и документације 
9. Разматрање Предлога стручних већа, актива и тимова за израду Анекса Школског развојног плана за наредну школску годину 
10. Евидентирање предлога активности које ће бити планиране Годишњим планом рада школе за наредну школску годину 
11. Договори око реализације планираних активности у наредном периоду 
12. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 01.07.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Извештај о извршеној контроли садржаја портфолиа наставника 
3. Разматрање и усвајање врсте и броја активности које ће бити планиране Годишњим планом рада за наредну школску годину (и 

прецизирање времена реализације) 
4. Подношење извештаја о стању педагошке евиденције и документације за текућу и за наредну школску годину 
5. Подношење извештаја о стању Записника, Извештаја и Планова стручних већа и актива 
6. Договори око начина рада стручних већа, актива и тимова у наредној школској години  
7. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 24.08.2020. 



 

1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Одлука о записничарима 
3. Утврђивање термина за поправне, ванредне и накнадне испите и усвајање састава испитних комисија 
4. Разматрање Предлога Годишњег плана рада школе за наредну школску годину 
5. Извештај о извршеној контроли Годишњих и Месечних планова рада наставника 

6. Извештај о извршеној контроли Записника, Извештаја и Планова стручних већа, стручних актива и школских тимова 

7. Утврђивање глобалног и оперативног плана рада евиденције и документације 
8. Подела ученика по класама  
9. Организација рада у школској 2020/21. години 
10. Спровођење Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених 
11. Текућа питања 

Дневни ред седнице Наставничког већа одржане 26.08.2020. 
1. Усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа 
2. Разматрање Предлога Анекса Школског развојног плана за наредну школску годину 
3. Разматрање плана сталног стручног усавршавања запослених 
4. Подела предмета на наставнике   
5. Усвајање распореда часова наставника   
6. Потребе за ученицима по класама до пуног радног времена 
7. Утврђивање места, времена и критеријума за одржавање накнадних пријемних испита током септембра 
8. Текућа питања 

 

Наставничко веће разматрало је и усвојило: 
Извештај о реализацији годишњег плана рада установе у школској 2018/19. години (11.09.2020. године). 
Извештај о реализацији годишњег плана рада установе у првом полугодишту школске 2019/20. године 

(26.02.2020.) 
Извештај о раду директора школе у школској 2018/19. години (11.09.2019. године). 
Извештај о раду директора школе у првом полугодишту школске 2019/20. године (26.02.2020.) 
 

 



 

3.3. Извештај о раду Педагошког колегијума 

Педагошки колегијум чине председници стручних већа и стручних актива, координатори стручних тимова и 
стручни сарадници.  

Педагошким колегијумом председава и руководи Директор школе. Педагошки колегијум разматра питања и 
даје мишљење у вези са пословима директора који се односе на: планирање и организовање остваривања програма 
образовања и васпитања и свих активности школе; обезбеђивање квалитета рада школе; самовредновање школе; 
стварање услова за спровођење спољашњег вредновања; остваривање стандарда постигнућа ученика и уна-
пређивања квалитета образовно-васпитног рада; остваривање развојног плана; сарадњу са јединицом локалне 
самоуправе, организацијама и удружењима; стварање амбијента за остваривање предузетничког образовања и 
предузетничких активности ученика; инструктивно-педагошки увид и праћење квалитета образовно-васпитног рада 
и педагошке праксе и предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника;  

У току школске 2019/20. године Педагошки колегијум је одржао укупно 11 седница. 
           Чланови Педагошког колегијума су редовно долазили на седнице и није било неоправданих изостанака, а све 
седнице Педагошког колегијума су претходиле седницама Наставничког већа. 

 Реализоване су планиране активности по Годишњем плану рада Педагошког колегијума за школску 2019/20. 
годину. Размотрени су,  а потом и једногласно усвојени предложени документи (извештаји, планови, итд.) и донети 
су неопходни закључци  за несметано и квалитетно  функционисање рада Наставничког већа. 

Педагошки колегијум је радио у саставу: 
1. Драшко Божовић – наставник клавира – члан 
2. Сања Ивановић – наставник хармонике – члан 
3. Јелена Цаковић Љубеновић – наставник виолине – члан 
4. Данило Милојковић – наставник гитаре – члан 
5. Зора Грбовић – наставник флауте – члан 
6. Владимир Булатовић – наставник соло певања – члан 
7. Невенка Здјелар – Бањац – наставник солфеђа и теорије музике - члан 



 

8. Јелена Глигорић Милановић – наставник упоредног клавира и библиотекар/нототекар– члан 
9. Мирјана Николић Трајковић – стручни сарадник педагог – члан – записничар. 

Реализоване су следеће активности планиране годишњим планом рада колегијума:  
 

Септембар: 

 Одржана је  I седнице Педагошког колегијума 11.09.2019. године  са следећим дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Усвајање Извештаја о раду Педагошког колегијума 
3. Усвајање Плана рада Педагошког колегијума 
4. Разматрање Извештаја и Планова 
5. Контрола усклађености распореда радних дана и распореда часова – Договори и начини решавања проблема 
6. Осврт на одржане иницијалне родитељске састанке и План одржавања родитељских састанака и сарадња са родитељима 
7. Увид у бројно стање ученика (по циклусима и стабилност класа) 
8. Припремни разред и музичко забавиште  
9. Екстерно вредновање рада установе 
10. Анализа вођења педагошке документације и евиденције – Припреме за час 
11. Школски Тимови – Договори око састава и начина рада 
12. Стручно усавршавање запослених – Разматрање понуде семинара 
13. Подела предмета на наставнике 
14. Подела ученика по класама  
15. Додатна/допунска настава – припреме, евидентирање ученика, број часова, праћење и  евидентирање ефеката рада 
16. Квалитет наставе 
17.  Договор о вођењу документације 
18. Текућа питања 

Октобар: 

 Одржана је  II седница Педагошког колегијума 30.10.2019.  године са следећим дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа успеха на првом класификационом периоду. 
3. Реализација Акционог плана ШРП-а 
4. Реализација Плана стручног усавршавања 



 

5. Анализа квалитета педагошке документације и наставе – обиласци часова 
6. Осврт на реализоване активности у школи 
7. Припрема и договор око предстојећих активности у школи 
8. Текућа питања 

Јануар: 

 Одржана је  III седница  Педагошког колегијума 28.01.2020. године по следећем дневном реду: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа вођења педагошке документације и евиденције 
3. Усвајање Извештаја о раду Педагошког колегијума за I полугодиште 
4. Праћење одржавања Додатне наставе за ученике такмичаре 
5. Праћење реализације слободних активности 
6. Присуствовање преслушавању за пријаву кандидата за Републичко такмичење  
7. Присуствовање концерту поводом школске славе Свети Сава 
8. Остваривање контаката са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима у циљу постизања договора 

око начина укључивања школе у реализацију заједничких програма 
9. Текућа питања 

Фебруар: 

 Одржана је  IV седница Педагошког колегијума 26.02.2020. године са следећим дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2.  Разматрање : Извештаја  о реализацији Школског развојног плана, Извештаја о раду директора у првом полугодишту и  

Извештаја о реализацији Програма безбедности и заштите у првом полугодишту 
3.  Анализа вођења педагошке документације и евиденције 
4. Анализа стања опремљености наставним средствима и степена њихове искоришћености 
5. Пружање помоћи стручним већима и активима око обраде стручне теме 
6. Разматрање начина пружања подршке ученицима који планирају наставак школовања у СМШ 
7.  Планирање концертне активности у наредном периоду 
8. Анализа пласмана ученика на одржаним такмичењима 
9.  Усвајање плана одласка ученика на такмичења 
10.  Разматрање начина пружања подршке ученицима такмичарима у наредном периоду 
11. План надокнаде изгубљених наставних часова услед продужетка зимског распуста 



 

12. Текућа питања 
Јун: 

 Одржана је  V седница Педагошког колегијума 01.06.2020. године са следећим дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Присуствовање концертима до проглашења ванредног  стања 
3. Праћење реализације Годишњег плана рада школе и Годишњег плана рада директора 
4. Планиране концертне активности (концерти за ОШ и СШ),  школска манифестација „Меморијал Аца Панић“, обележавања Дана 

школе,  концертна гостовања, школска  манифестација  „Урбан Поп – Рок Фестивал,  Концерт поводом завршетка трећег 
тромесечја,  Републичко такмичење,  Обилазак основних школа, радионице за ученике и родитеље, Концерт на отвореном 

5. Евидентирање Екстерних чланова комисија за полагање пријемних испита у СМШ 
6. Анализа рада са припремним разредом 
7. Припреме за завршне испите (датуми, критеријуми, комисије) 
8. Припреме за пријемни испит (термини и комисије) 
9. Евидентирање ученика за СМШ 
10. Упознавање наставника са обавезама око вођења педагошке документације и евиденције 
11. Праћење остваривања Школског програма 
12. Текућа питања 

 

 Одржана је  VI седница  Педагошког колегијума 05.06.2020. године са следећим дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Анализа постигнућа ученика завршних  разреда (Контрола педагошке документације и евиденције за завршне разреде;  

Контрола евиденције о издавању сведочанстава за завршне разреде (о завршеном разреду и завршеној ОМШ); Израда 
извештаја о успеху ученика завршних разреда). 

3. Давање предлога за начин награђивања Ученика генерације 
4. Давање предлога за начин награђивања најуспешнијих наставника 
5. Пријемни испити (упоредна анализа потреба школе и броја и квалитета музичких способности пријављених кандидата) 
6. Дефинисање смерница и давање сугестија за измене Школског програма и израду Анекса Школског програма 
7. Анализа вођења евиденције и документације 
8. Текућа питања 

 



 

 Одржана је  VII  седница  Педагошког колегијума 17.06.2020. године са следећим дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Разматрање кадровских потреба школе за наредну школску годину 
3. Анализa стања опремљености наставним средствима и степена њихове искоришћености 
4. Разматрање Плана стручног усавршавања 
5. Присуствовање састанцима са директором школе – по стр. већима 
6. Усаглашавање планова стручних већа и актива у циљу израде Годишњег плана активности на нивоу школе 
7. Извештавање  о успеху ученика након одржаних годишњих испита,  о реализацији наставе (редовне, додатне и допунске),  о 

оствареном броју јавних наступа – по класама, о смотрама одржаним током школске године 
8. Обележавање Дана школе 
9. Давање доприноса изради Годишњег извештаја о реализацији ШРП–а 
10. Давање доприноса изради Анекса ШРП–а за наредну школску годину 
11. Текућа питања 

 

 Одржана је  VIII седница  Педагошког колегијума 22.06.2020. године са следећим дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Разматрање извештаја о броју уписаних ученика, бројном стању класа и потребама за ученицима за наредну школску годину 
3. Распоређивање ученика по класама 
4. Анализа квалитета образовно-васпитног рада 
5. Разматрање предлога Извештаја о самовредновању 
6. Анализа стања квалитета рада школе и давање предлога за унапређивање квалитета образовно-васпитног рада и за одабир 

кључних области и  стандарда за самовредновање 
7. Разматрање предлога стручних већа, тимова и актива за израду Анекса школског развојног плана за наредну школску годину 
8. Разматрање предлога и одабир активности које ће бити планиране Годишњим планом рада школе за наредну школску годину 
9. Давање сугестија за израду Предлога плана рада Стручних већа за наредну годину 
10. Давање сугестија везано за начин и време одржавања септембарских пријемних испита 
11. Разматарање Годишњих извештаја о раду стручних већа 
12. Израда Годишњег извештаја о раду Педагошког колегијума 
13. Израда плана рада Педагошког колегијума за наредну школску годину 
14. Текућа питања 



 

 
Јул:  

 Одржана је  IX  седница  Педагошког колегијума 01.07.2020. године са следећим дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Прецизирање времена реализације активности које ће бити планиране Годишњим планом рада школе за наредну школску 

годину 
3. Израда Извештаја о стању педагошке документације и евиденције за текућу школску годину 
4. Контрола Записника, Извештаја и Планова стручних већа и актива 
5. Разматрање Извештаја о припремљености школе за наредну школску годину 
6. Договори око координације рада стручних већа и тимова у наредној школској години 
7. Текућа питања 

 
Август: 

 Одржана је  X  седница  Педагошког колегијума 21.08.2020. године са следећим дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Разматрање Предлога Годишњег плана рада школе за наредну школску годину 
3. Увид у педагошку документацију и евиденцију 
4. Увид у Записнике, Извештаје и Планове стручних већа, стручних актива и школских тимова 
5. Утврђивање глобалног и оперативног плана рада евиденције и документације 
6. Подела ученика по класама 
7. Организација рада у школској 2020/21. години 
8. Спровођење Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених 
9. Текућа питања 

 

 Одржана је XI  седница  Педагошког колегијума 26.08.2020. године са следећим дневним редом: 
1. Усвајање записника са претходне седнице 
2. Разматрање Предлога Анекса Школског развојног плана за наредну школску годину 
3. Разматрање плана сталног стручног усавршавања запослених 
4. Подела предмета на наставнике   
5. Усвајање распореда часова наставника   



 

6. Потребе за ученицима по класама до пуног радног времена 
7. Утврђивање места, времена и критеријума за одржавање накнадних пријемних испита током септембра 
8. Текућа питања 

 

 

3.4. Извештај о раду одељењских већа 

 Имајући у виду да Одељењско веће чине наставници који предају ученицима једне класе главног предмета, у школи 
егзистира 13 одељењских већа. 

Одељењска већа су радила у седницама, које су сазивли и њима руководили наставници главнг предмета - одељењске 
старешине, а које су одржане на завршетку класификационих периода. 

На завршетку класификационих периода сачињени су табеларни квартални извештаји (изузев за III класификациони 
период). 

Због специфичности рада музичке школе у којој преовлађује индивидуална настава, подаци из наведених табеларних 
извештаја обједињени су у оквиру извештаја о раду стручних већа по наставним одсецима. 

Поред наведеног, одељењска већа су: 
1. утврђивала, на предлог предметног наставника, закључну оцену из предмета  и оцену из владања на предлог одељењског 

старешине; 
2. предлагала ученике за брже напредовање; 
3. предлагала ученике за доделу  похвала и награда. 

Одељењска већа током ове школске године нису доносила одлуку о превођењу ученика у наредни разред у складу са 
законом, јер у овој школској години није било превођења у наредни разред, нису разматрала извештаје одељењског 
старешине о појачаном васпитном раду, јер у овој школској години није изречена мера појачаног васпитног рада, нити су 
изрицала васпитно-дисциплинских мера ученицима у оквиру своје надлежности, јер за то није било потребе. 

 

 



 

3.5. Извештај о раду одељењских старешина 

Послове одељењског старешине вршили су наставници главног предмета, који су педагошки, организациони и 
административни руководиоци своје класе. 

Сваки наставник главног предмета (одељењски старешина) је током школске 2019/20. године обављао следеће задатке:  
1. обезбеђивао непосредну сарадњу са наставницима који остварују наставу за ученике у његовој класи и усклађивао 

њихов рад; 
2. доприносио стварању пријатне климе испуњене међусобним поштовањем унутар своје класе и Школе у целини; 
3. руководио радом класе (припремао се за састанке и спроводио одлуке одељењског већа), координирао организовање 

допунског и додатног рада, слободних активности ученика и других облике ваннаставног ангажовања; 
4. усклађивао рад и захтеве свих наставника према ученицима (на седницама и кроз личне контакте са предметним 

наставницима); 
5. координирао активности наставника у Школи са ученицима и њиховим родитељима; 
6. пратио оптерећеност ученика наставним и ваннаставним активностима (посебно током реализације наставе на 

даљину); 
7. припремао предлог концертних гостовања ученика, водио ученике на гостовања и старао се о безбедности и 

дисциплини ученика на гостовањима; 
8. посебно пратио индивидуални развој сваког ученика у класи (здравствено стање, физички, социјални, емоционални и 

интелектуални развој, економске, социјалне и породичне прилике); 
9. пружао подршку и обезбеђивао помоћ наставника Школе. 
10. обављао саветодавни рад са ученицима појединачно, групно или у оквиру класе; 
11. изрицао усмене похвале Наставничког, Одељењског и Стручног већа; 
12. пружао помоћ ученицима приликом одлучивања о укључењу у ваннаставне активности; 
13. упознавао ученике са задацима и садржајима наставе, правилима образовно - васпитног рада, критеријумима 

оцењивања; 
14. штитио ученике и запослене од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 
15. помагао у организовању активности ученика у области међусобне помоћи у учењу, понашању и организовању 

културног и забавног живота; 



 

16. водио рачуна о уредности похађања наставе, а нарочито о ученицима који нередовно долазе на наставу; 
17. предузимао мере за отклањање узрока неуспеха појединих ученика; 
18. решавао дисциплинске проблеме настале на часовима појединих предмета; 
19. подстицао формирање хигијенских, културних и радних навика ученика; 
20. припремао, организовао и реализовао родитељске састанке као облике групне сарадње са родитељима; 
21. информисао родитеље о захтевима које пред ученике поставља Школа, као и о резултатима које ученици постижу у 

укупном образовно - васпитном раду; 
22. заједнички радио са родитељима на побољшању резултата учења, рада и развоја ученика; 

23. подносио извештај о своме раду Одељењском већу на крају сваког класификационог преиода. 
24. током ове школске године одељењске старешине нису изрекле васпитно дисциплинске мере из своје надлежности; 
 
Имајући у виду чињеницу да у музичкој школи није могуће организовати часове одељењског старешине, у школи се не 

израђују програми рада oдeљeњских старeшина. 

 

3.6. Извештаји о раду Стручних већа за области предмета 

Стручна већа чине наставници сродних наставних предмета. 
Задатак стручних већа био је да се старају о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада 

установе; да прате остваривање школског програма; да се старају о остваривању циљева и стандарда постигнућа; да се старају 
о развоју компетенција; да вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника; да прате и утврђују резултате рада 
ученика; да предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у процесу образовања и васпитања и да 
решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

Стручна већа су у оквиру своје делатности обављала следеће задатке: 
4. усклађивала рад свих  наставника који изводе наставу у оквиру наставног одсека, који је у надлежности стручног већа; 
5. остваривала увид у резултате рада и владања ученика, анализирала резултате које постижу ученици на крају тромесечја, 

полугодишта и на крају школске године; 



 

6. утврђивала распоред остваривања тематских целина и наставних јединица и вршила усаглашавање наставних садржаја 
предмета; 

7. утврђивала и усклађивала распоред писменог проверавања знања; 
8. предузимала мере за усклађивање рада ученика у процесу образовања и васпитања у оквиру наставних одсека; 
9. предлагала Наставничком већу  програм такмичења и гостовања и сл.; 
10. разматрала питања покренута на родитељским састанцима; 
11. упознавала се са условима живота и рада ученика и Наставничком већу предлагала мере за побољшање уочених 

недостатака; 
12. предлагала Наставничком већу поделу предмета на наставнике; 
13. распоређивала ученике по класама, разредима и групама; 
14. вршила избор приручника и друге литературе и предлагала Наставничком већу да одобри њихову употребу; 
15. предлагала набавку наставних средстава; 
16. утврђивала облике и методе коришћења адекватне школске опреме и наставних средстава; 
17. усклађивала индивидуалне планове рада наставника; 
18. предлагала примену нових метода и начина интерпретације наставних садржаја; 
19. пратила остваривање програма и давала предлоге за њихово иновирање, измену или допуну; 
20. пружала помоћ наставницима – приправницима; 
21. утврђивала садржину и начин спровђења допунског и додатног рада; 
22. утврђивала тематске садржаје допунског и додатног, индивидуалног рада и слободних активности и анализирала 

резултате тог рада; 
23. давала мишљење директору Школе о одређивању ментора за наставнике-приправнике; 
24. организовала огледна предавања, огледне и угледне часове и међусобне посете часова наставника ради размене и 

преношења искуства у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава; 
25. ради размене искуства о примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада, 

организовала отворене часове и активности са наставницима из других сродних школа; 
26. пратила уџбеничку и другу приручну литературу и давала предлог Наставничком већу Школе за њено коришћење; 
27. подносила извештај о свом раду директору Школе на завршетку сваког класификационог периода у вези свих питања из 

своје надлежности. 



 

3.6.1. Извештај о реализацији заједничких садржаја рада стручних већа инструменталиста и соло певања 
Време 
реализације 

Садржај и врсте реализованих активности 

Септембар Дати предлози и сугестије за поделу предмета на наставнике 
Утврђен распоред ученика по класама  
Дати предлози и сугестије за израду распореда часова 
Исказане потреба за ученицима и формиране класе 
09., 10. и 11.09. - Одржани родитељски састанци у присуству директора школе  
Извршен избор чланова Савета родитеља 
Усвојен План рада стручног већа 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у први разред 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у припремни разред 
Извршена провера евиденције и документације у целини 
Сачињен Извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 11.09. 
- Извештај о раду Стручног већа достављен директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 11.09. 

15.09. – Ученици и наставници учествовали у реализацији програма манифестације коју организује Градска општина Младеновац 
поводом обележавања годишњице отварања спомен чесме на Црквенцу 

26.09. - Ученици и наставници присуствовали Презентацији средњовековних музичких инструмената - проф. Љуба Димитријевић, 
у оквиру манифестације Дани европске баштине  

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Пружана помоћ наставнику – приправнику  
Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у примени облика 
и метода рада и употрби наставних средстава 
Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених метода и 
облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 



 

Октобар Отворена матична документација за све ученике првог разреда и извршена провера стања матичне документације за претходни 
период 
Извршена провера педагошке евиденције и документације у целини 

09.10. – Концертом ученика обележена Дечја недеља 

Континуирано праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћени ефекти додатног и допунског рада 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и 
преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени 
савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
16.10. – Одржан концерт ученика и наставника у Геронтолошком центру 
21.10.– 31.10. - Одржани Интерни часови са родитељским састанцима 
24.10. – Одржане смотре ученика II – VI разреда 
24.10. - Смотра ученика II – VI разреда клавира 
25.10. - Смотра ученика II – VI разреда виолине 
- 24.10.– 30.10. – Извршена провера педагошке документације 
- 24.10. – 30.10. - Сачињени Извештаjи наставника за први класификациони период 
- Сачињен Извештај о раду Стручног већа 
- Излет ученика – обилазак институција културе (Београдска филхармонија, Народни музеј, Музеј илузија) – одложен за 08.04.2020. 
године због проблема са превозником, а услед немогућности поступања у складу са новим Законом о саобраћају (нови, 
пооштрени, услови за превоз деце) 
Одржана Седница Стручног већа - 30.10. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 30.10. 
Први класификациони период – верификација успеха 
26.10. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
30.10. у 1700 – Одржан Концерт поводом завршетка првог тромесечја 



 

Новембар 02.11. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  
06.11.- Одржан Концерт за полазнике Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ 
16. и 17.11. – Реализована школска манифестација/такмичење „Српска соло песма“ 
17.11. – Реализована школска манифестација/такмичење „Српска традиционална песма“ 
16. и 17.11. – Наставници учествовали у реализацији школске манифестације/такмичења „Српска соло песма“ 
17.11. – Наставници учествовали у реализацији школске манифестације/такмичења „Српска традиционална песма“ 

25.11.2019. - Заједнички концерт ученика клавира музичких школа „Ватрослав Лисински“ – Београд, „Станковић“ – Београд, 
„Божидар Трудић“ – Смедеревска Паланка и ОМШ „Стеван Христић“ - Младеновац у Концертној сали ОМШ „Стеван Христић“ у 
Младеновцу 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Пружана помоћ наставнику – приправнику 
Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у примени облика 
и метода рада и употрби наставних средстава 
Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених метода и 
облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
23.11. - Чланови Стручног већа пружили помоћ око организовања и реализације психолошких радионица за ученике  

Децембар 06.12. – Чланови Стручног већа пружили помоћ око организовања и реализације предавања/трибине за родитеље 
Председник Стручног већа извршо обилазак наставе 
05.-07.12. – Наставници главног предмета присуствовали смотрама солфеђа 
Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и 
преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени 
савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 



 

Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
Одржани Интерни часови са родитељским састанцима 
23.– 27.12.– Одржане смотре ученика I – VI разреда 
23.12. - Смотра ученика I – VI разреда воилине 
24.12. - Смотра ученика I – VI разреда гитаре 
25.12. - Смотра ученика I и II разреда соло певања 
26.12. - Смотра ученика I –VI разреда дувачких инструмената 
26.12. - Смотра ученика I – VI разреда клавира 
26.12. - Смотра ученика I и II разреда упоредног клавира 
27.12. - Смотра ученика I – VI разреда хармонике 
23. – 27.12. – Обављено Преслушавање и евидентирање кандидата за Републичко такмичење и Републички фестивал музичких и 
балетских школа Србије 
25.12. у 1700 сати – Одржан Новогодишњи концерт - под маскама ученика млађих разреда у сали школе 
27.12. у 1100 сати – Одржан Новогодишњи концерт ученика и наставника намењен деци и омладини са посебним потребама 
27.12. у 1700 сати – Одржан Новогодишњи концерт ученика и наставника у сали школе 

Јануар  01.01.– 07.01. – Новогодишњи празници 
11.01. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Пружана помоћ наставнику – приправнику  
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и 
преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени 
савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
20. – 24.01. – Обављено Преслушавање за Републичко такмичење ради пријављивања кандидата 
20. – 24.01. – Извршен одабир тачака за Светосавски концерт на нивоу одсека 
22. – 24.01. – Извршен преглед и сређивање целокупне педагошке документације и евиденције 



 

- Извршена припрема Извештаја за други класификациони период: 
а) Поједниачни полугодишњи Извештаји сваког наставника о свом раду достављени Председнику стручног већа 
б) Сачињен Полугодишњи извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 28.01. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 28.01. 
Други класификациони период – верификација успеха 
24. јануар – Градска општина Младеновац уручила Јавна признања ученицима школе за освојене награде на републичким и 
међународним такмичењима, која се налазе у Календару такмичења Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
27. – Одржан Концерт поводом школске славе Свети Сава и обављена подела ђачких књижица 

Фебруар 01.02. – 17.02. – Зимски распуст  
03.02.– 14.02. – Извршена провера педагошке документације 
Реализоване слободне активности 
Реализована Додатна наставе за ученике такмичаре 
03.-24.02. - Реализован мајсторски курс – Зимска школа за ученике виолине 
20.02. – Концерт у оквиру Зимске школа за ученике виолине у МШ „Мокрањац“ у Београду 
24.02. – Концерт у оквиру Зимске школа за ученике виолине у МШ „Стеван Христић“ у Младеновцу 
Преношење искуства са семинара „Систем за осигурање квалитета кроз јединство самовредновања“ 
Представљање резултата истраживања о Сарадњи породице и школе 
Извршено планирање концертне активности у наредном периоду 
Одржана Седница стр. већа - 26.02. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.02. 
Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  
26.02. – Одржано Преслушавање за Републички фестивал МБШС, извршена провера свих података свих учесника, провера 
Правилника РФ и одабир шире Фестивалске екипе 
Сачињен План одласка ученика на такмичења 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Пружана помоћ наставнику – приправнику  
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у примени облика 
и метода рада и употрби наставних средстава 



 

Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених метода и 
облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 

Март Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе  
06.  – Одржан Концерт ученика поводом Дана жена 
09.03. – 13.03. – Обављено Преслушавање за Републичко такмичење – елиминационо (и објављен коначан списак представника 
на РТ) 
Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  
Вршене припреме за учешће ученика на Републичком такмичењу 
Утврђене Пропозиције за манифестацију/такмичење „Меморијал Аца Панић“  
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Пружана помоћ наставнику – приправнику  
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у примени облика 
и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених метода и 
облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
17.03.2020. – Реализована настава на даљину 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног стања: 
23.– 25.03. – Смотре ученика I – VI разреда 
23.03. - Смотра ученика I – VI разреда воилине 
24.03. - Смотра ученика I и VI разреда клавира  
25.03. - Смотра ученика I разреда флауте и I – IV разреда кларинета 

Април Реализована настава на даљину (и за време ускршњих празника) 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног стања: 
Седница Стручног већа - 01.04. 
Седнициа Наставничког већа - 01.04. 
Концерт поводом завршетка трећег класификационог периода  
Републичко такмичење 



 

Концерти за ученике млађих разреда ОШ у оквиру припрема за Пријемни испит 
 „Урбан Поп – Рок Фестивал“ 
Седница Стручног већа - 24.04. 
Седница Наставничког већа - 24.04. 
Активности које НИСУ БИЛЕ ПЛАНИРАНЕ, А РЕАЛИЗОВАНЕ СУ: 
Сачињене су и објављене на сајту школе On line пријаве за: 

1. Пријављивање кандидата за полагање пријемних испита 
2. Упис у припремни разред и музичко забавиште 

Организовано је прикупљање ученичких фотографија ускршњих јаја, од којих су најуспешније објављене на сајту школе 

Мај 01.05. и 02.05. – Првомајски празници 
Реализована припремна настава на даљину за ученике који се припремају за полагање пријемног испита за упис у СМШ  

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Отворени су испитни записници за испите у јунском испитном року 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног стања: 
Републички фестивал МБШС 
Часови припреме за полагање пријемног испита  
Концерт на отвореном 
Манифестација „Дан дечјег културног стваралаштва“ у организацији Локалног савета родитеља 
Школска манифестација - Такмичење «Меморијал Аца Панић» 

  19. мај – клавир, 
  20. мај - виолина, гитара, соло певање,   
  21. мај - хармоника, флаута, кларинет, ансамбли 

Годишње смотре из солфеђа и теорије музике 

Јун 01.06. – Одржани Испити за ученике завршних разреда: 
- 01.06. у 1300 – кларинет 
- 01.06. у 1345 – флаута 
- 02.06. у 1000 – хармоника 
- 02.06. у 1100 – клавир 
- 02.06. у 900 – теорија музике (за ученике соло певања и кларинета) 



 

- 02.06. у 1030 – солфеђо (за ученике соло певања и кларинета) 
- 03.06. у 900 – упоредни клавир 
- 03.06. у 1200 – соло певање 
- 04.06. у 900 – теорија музике (за ученике шестогодишње школе и по потреби ученике кларинета) 
- 04.06. у 1030 – солфеђо (за ученике шестогодишње школе и по потреби ученике кларинета) 
- 05.06. у 900 – виолинa 
- 05.06. у 1100 – гитара 

08.06. – (понедељак) – Пријемни испит - Званични рок за инструменталне одсеке у присуству свих наставника 
15.06. – (понедељак) – Одржан Пријемни испит - Накнадни рок за инструменталне одсеке у 1000  
15.06. – (понедељак) - Одржан Пријемни испит - Званични рок за одсек соло певања у 1200  

Извршено Праћење остваривања Школског програма  
Одржана Седница Стручног већа - 05.06. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 05.06. 
Верификација успеха за ученике завршних разреда 
08.06. – Извршена подела сведочанстава за завршне разреде који настављају школовање у СМШ 
Одржана Седница Стручног већа - 17.06.  
Сачињен Годишњи извештај о раду Стручног већа 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Извршено сређивање и преглед целокупне евиденције и документације наставника (Председник стручног већа) 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 17.06. 
Четврти класификациони период – верификација успеха 
23.06. – Објављени резултати пријемног испита 
23.06. – 26.06. – Извршен упис ученика у први разред 
23.06. – 26.06. – Извршен упис пис ученика у наредни разред 
Извршена Расподела ученика првог разреда по класама 
Одржана Седница Стручног већа - 22.06. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 22.06. 
Сачињени Индивидуални годишњи извештаји о раду наставника 
Сачињен Годишњи Извештај о раду Стручног већа 
23.06. – 30.06. – Обављени Појединачни састанци директора школе са члановима већа 



 

Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног стања: 
Годишњи испити и смотре нису реализовани сходно Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-00-
00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године: 
- 05.06. у 900 – флаута 
- 05.06. у 1100 – кларинет 
- 05.06. у 1200 – соло певање 
- 08.06. у 900   – гитара 
- 09.06. у 900   – клавир 
- 09.06. у 900 – упоредни клавир 
- 10.06. у 1000 – хармоника 
- 11.06. у 900   – виолинa 
- 12.06.  у 900 – солфеђо за III разред шестогодишње и II разред четворогодишње школе 
- Концерт поводом Дана школе са поделом књижица и диплома – сала Центра за културу - Младеновац 

Јул 
 

Извршена припрема за увид директора школе у комплетну педагошку евиденцију и документацију за текућу и за наредну школску 
годину 
Извршена контрола Записника и Извештаја о раду Стручног већа за претходну школску годину и Плана рада Стручног већа за 
наредну школску годину 
Одржана Седница Стручног већа - 01.07. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 01.07. 

Август Одржана Седница Стручног већа - 24.08.  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 24.08. 
Извршена припрема за штампу материјала за ученике и родитеље за септембар (Календар, Годишњи план активности, датуми 
одржавања смотри и испита итд.) 
Сачињен Предлог глобалног и оперативног плана рада Стручног већа 
Одржана Седница Стручног већа - 28.08. – Дневни ред 
Утврђен распоред ученика по класама 
Прикупљене информације неопходне за израду распореда часова  
Разматрани предлози распореда часова наставника 
Евидентиране потреба за ученицима по класама до пуног радног времена наставника 
Разматран Извештај о сталном стручном усавршавању наставника 



 

Разматрани Предлози за израду плана сталног стручног усавршавања наставника 
Извршена анализа стања безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
Дати предлози за израду Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  
Утврђен глобални и оперативни план рада евиденције и документације 
Разматране могућности укључивања чланова Стручног већа у реализацију Акционог плана током наредне школске године 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.08. 

 
 
 

3.6.2. Извештај о раду Стручног већа теоријских предмета 
 

 

Извештај о реализацији Годишњег плана 
рада стручног већа 

Теоријских предмета 

за школску 2019/2020. годину 
 

Чланови стручног већа 
1. Проф. Невенка Здјелар-Бањац 
2. Проф. Весна Радуловић/Ана Поповић (замена) 
3. Проф. Ана Суботички 
4. Проф. Јелена Глигорић - Милановић 
 

Квалификациона структура  Мр Спец. 
VII 

(Мастер) 
Основне 
студије 

VI IV II Укупно 

Укупан број наставника 0 0 4 0 0 0 0 4 

 



 

1. Извештај о реализацији планираних активности стручног већа 
Време 

реализације 
Садржај и врста реализованих активности 

Септембар Дати предлози и сугестије за израду распореда 
Формиране класе 
Председник и чланови стручног већа присуствовали одржаним родитељским састанцима свих класа 
Усвојен План рада Стручног већа 
Изврешна провера евиденције и документације у целини 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у први разред 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у припремни разред 
11.09. - Одржана седница стручног већа 
11.09. - Чланови већа присуствовали Седници Наставничког већа  

26.09. - Ученици и наставници присуствовали Презентацији средњовековних музичких инструмената - проф. Љуба 
Димитријевић, у оквиру манифестације Дани европске баштине  

Октобар 09.10. - Чланови већа присуствовали Концерту за ученике првог разреда поводом обележавања Дечје недеље 
16.10. - Чланови стручног већа присуствовали концерту ученика и професора у Геронтолошком центру 
Пружана помоћ наставнику – приправнику 
Организованo огледнo предавањe ради размене и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби 
наставних средстава (Јелена Глигорић - Милановић) 
Поднети Извештаји за први класификациони период: 
а) Појединачни Извештаји сваког наставника о свом раду 
б) Извештај о раду Стручног већа, табеле са успехом, упис – испис, изостанци и сви остали битни подаци за Први 
класификациони период 
Извршена анализа стања безбедности и заштите ученика од насиља 
Извршен увид у реализациу ШРП-а 
Чланови стручног већа присуствовали Интерним часовима 
Чланови стручног већа присуствовали родитељским састанцима 
- Излет ученика – обилазак институција културе (Београдска филхармонија, Народни музеј, Музеј илузија) – одложен 
за 08.04.2020. године због проблема са превозником, а услед немогућности поступања у складу са новим Законом о 
саобраћају (нови, пооштрени, услови за превоз деце) 



 

30.10. - Одржана седница стручног већа 
30.10. - Чланови већа присуствовали Седници Наставничког већа  
Извршена провера педагошке документације и евиденције у целини 
Извршена провера бројчаног стања класа  
26.10. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
30.10. - Чланови стручног већа присуствовали концерту поводом завршетка првог тромесечја 
- Извршено Евидентирање ученика који желе да наставе музичко школовање у СМШ и утврђивање садржине и начина 
спровђења припремне наставе 

Новембар 02.11. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  
06.11. - Чланови стручног већа присуствовали концертима за предшколску установу „Јелица Обрадовић“ 
Чланови стручног већа присуствовали Такмичењу „Српска соло песма“ (дежурство) 
Чланови стручног већа присуствовали Такмичењу „Српска традиционална песма“ (организација и дежурство) 
Пружана помоћ наставнику – приправнику 

Децембар Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  
Председник стручног већа извршио обилазак наставе 
05.-07.12. - Одржане Смотре ученика I – VI разреда 
Чланови стручног већа присуствовали Интерним часовима  
Извршена провера педагошке документације 
Пружана помоћ наставнику – приправнику 
25.12. – Чланови стручног већа присуствовали Новогодишњем концерту - под маскама 
27.12. – Чланови стручног већа присуствовали Новогодишњем концерту за кориснике Центра за дневни боравак деце 
и омладине са посебним потребама 
27.12. – Чланови стручног већа присуствовали и учествовали у Новогодишњем концерту у сали школе 

Јануар  Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  
Извршено сређивање комплетне педагошке документације 
Пружана помоћ наставнику – приправнику 
11.01. - Чланови стручног већа присуствовали акредитованом програму стручног усавршавања 
Организованo огледнo предавањe ради размене и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби 
наставних средстава (Јелена Глигорић – Милановић) 



 

27.01. – Чланови стручног већа присуствовали концерту поводом школске славе Свети Сава. На концерту наступио хор 
Школе. 
28.01. - Одржана седница стручног већа 
28.01. - Чланови већа присуствовали седници Наставничког већа  
Обрађена стручна тема 
Чланови стручног већа присуствовали родитељским састанцима 

Фебруар Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  
Пружана помоћ наставнику – приправнику 
Преношење искуства са семинара „Систем за осигурање квалитета кроз јединство самовредновања“ 
Представљање резултата истраживања о Сарадњи породице и школе 
26.02. - Одржана седница стручног већа 
26.02. - Чланови већа присуствовали седници Наставничког већа 

Март Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  
06.03. – Учешће ученика на такмичењу младих солфеђиста у Пожаревцу 
06.03. – Чланови стручног већа присуствовали концерту ученика поводом дана жена 
Чланови стручног већа присуствовали Интерним часовима 
Чланови стручног већа присуствовали родитељским састанцима  
Извршена анализа стања безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
Извршена провера педагошке документације и евиденције 
Пружана помоћ наставнику – приправнику 

Април Реализована припремна настава (на даљину) за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у 
СМШ 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 

- Седница Стручног већа - 01.04. 
- Седнициа Наставничког већа - 01.04. 
- Концерт поводом завршетка трећег класификационог периода  
- Концерти за ученике млађих разреда ОШ у оквиру припрема за Пријемни испит 
- „Урбан Поп – Рок Фестивал“ 
- Седница Стручног већа - 24.04. 



 

- Седница Наставничког већа - 24.04. 
- Годишње смотре - солфеђо и теорија музике  

Активности које НИСУ БИЛЕ ПЛАНИРАНЕ, А РЕАЛИЗОВАНЕ СУ: 
Сачињене су и објављене на сајту школе On line пријаве за: 

1. Пријављивање кандидата за полагање пријемних испита 
2. Упис у припремни разред и музичко забавиште 

Мај Реализована припремна настава (на даљину) за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у 
СМШ  

Јун Реализована припремна настава (на даљину) за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у 
СМШ  
Одржани Завршни испити 
Чланови стручног већа организовали и реализовали пријемне испите 
05.06. - Одржана седница стручног већа 
05.06. - Чланови већа присуствовали седници Наставничког већа  
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 

- Годишњи испити и смотре нису реализовани сходно Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја 
бр. 611-00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године 

- Концерт поводом Дана школе  
- Родитељски састанци 

17.06. - Одржана седница стручног већа 
17.06. - Чланови већа присуствовали седници Наставничког већа  
Извршен преглед и сређивање евиденције и документације у целини 
Исказане потребе за новим ученицима до пуне норме часова 
22.06. - Одржана седница стручног већа 
22.06. - Чланови већа присуствовали Седници Наставничког већа 
Одржан састанак директора школе са наставницима 

- Сачињени индивидуални годишњи извештаји о раду наставника 

- Сачињен Годишњи Извештај о раду Стручног већа 

Јул 01.07. - Чланови већа присуствовали седници Наставничког већа  



 

 01.07. - Одржана седница стручног већа 

Август 24.08. - Чланови већа присуствовали седници Наставничког већа  
24.08. - Одржана седница стручног већа  
28.08. - Чланови већа присуствовали седници Наставничког већа  
26.08. - Одржана седница стручног већа  

 
 
2. Настава 
У школској 2019/20. години није било проблема са организацијом наставе, везано за наставни кадар, а настава је 
била стручно заступљена и у потпуности је реализована, с тим што је за време трајања ванредног стања (почев од 
17.03.2020.) организована настава на даљину. 
 
 

3. Извештај о бројном стању и успеху ученика по класама 
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Укупан број 
изостанака 
по класама  

из свих 
предмета 

Л I II III П Др. О Н 

Невенка Здјелар Бањац 89 0 0 89 0 89 2 4,81 0 0 0 0 0 0 0 0 477 71 
Ана Поповић 78 1 0 77 0 77 0 4,10 2 0 0 0 0 0 0 0 185 0 
Ана Суботички 38 0 0 38 0 38 3 3,60 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 
Ј.Г.Милановић (21) (0) 0 (21) 0 (21) (5) 3,80 0 0 0 3 0 0 0 3 123 0 
СОЛФ./ТЕОРИЈА/ХОР 205 1 0 204 0 204 5 4,08 2 0 0 3 0 0 0 3 967 71 

У % / По ученику → 100% 0,49% 0% 99,51% 0% 99,51% 
2,44

% 
/ / 0% 0% 1,46% 0% 0% 0% 1,46% 

4,72  
по уч. 

0,35 
по уч. 



 

4. Извештај о реализацији часова 
РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА у школској 2019/20. години 
По класама и наставним одсецима 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

ПЛАНИРАНО 
часова  

од 45 мин.  
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАНО 
часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАНО 
часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

Невенка Здјелар Бањац 770 840,00 840,00 0 0 0 0 0 

Ана Поповић 770 842,00 842,00 0 0 0 0 0 

Ана Суботички 569 569,00 569,00 0 0 0 0 0 

Јелена Глигорић 
Милановић 

180 180,00 180,00 0 0 0 0 0 

СОЛФЕЂО, ТЕОРИЈА, 
ХОР, ПРИПР. РАЗРЕД 

2.280 2.431,00 2.431,00 0 0 0 0 0 

 
 

5. Извештај о реализацији смотри и испита 
Смотре су током првог полугодишта реализоване по плану. 
Мајске и јунске Смотре нису могле бити реализоване због уведеног ванредног стања услед епидемије вируса COVID-19. 

Реализовано/Нереализовано Месец Солфеђо и теорија музике 

Реализовано XII 05.12.2019. 06.12.2019. и 07.12.2019. - I-VI разреда 

Није реализовано 
V 

27.05.2020. 28.05.2020. и 29.05.2020. 
I, II, IV и V – шестогодишње школе и I и III – четворогодишње школе 

Није реализовано 
VI 

12.06.2020. 
III – шестогодишње школе и II – четворогодишње школе 

Због актуелне ситуације са епидемијом корона вируса, а по Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-
00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године, годишњи испити и смотре нису реализовани, већ су ученици оцењени годишњом 
оценом за рад током целе школске године, укључујући и рад током реализације наставе на даљину.  



 

 
Испити су реализовани само за ученике завршних разреда уз доследно спровођење свих прописаних мера заштите. 
Датум и време одржавања Испита за завршне разреде:  

- 02.06. у 900 – теорија музике (за ученике соло певања и кларинета) 
- 02.06. у 1030 – солфеђо (за ученике соло певања и кларинета) 
- 04.06. у 900 – теорија музике (за ученике шестогодишње школе и по потреби ученике кларинета) 
- 04.06. у 1030 – солфеђо (за ученике шестогодишње школе и по потреби ученике кларинета) 

 
6. Опремљеност наставним средствима 

Инструмент
ариј и 
опрема 

Стање 
31.08.2019. 

Отписано 
31.12.2019. 

Набављено 
до 
31.12.2019. 

Набављено  
до  
31.08.2020. 

Стање 31.08.2020. Недостаје 

Клавири 
Укупно 2  
- 2 пијанина 
 

- - - 
 

Укупно 2  
- 2 пијанина 
 

- 1 пианино 

Орфов 
инстр. 

Укупно 1 
 

- - 1 Орфов 
инструментари
јум 
 

- 
Укупно 2 
 

-  

Музички 
стуб 

Укупно 1 
- - - 

Укупно 1 - 

Метрономи 
Укупно 2 
 

- - - Укупно 2 
 

- 

Клавирске 
столице 

Укупно 2 
 

- 
-  
 

- Укупно 2 
 

- 

Видео бим 
и платно 

1 Видео бим и платно 
- - - 

1 Видео бим и платно - 

На седници стручног већа одржаној 22.06.2020. године констатовано је да су сва постојећа наставна средства у 
употреби. 



 

7. Извештај о реализацији ваннаставних активности 
 
Чланови стручног већа учествовали су у реализацији следећих ваннаставних активности: 

Број Датум Ваннаставна активност 

1.  15.09.2019. Поводом обележавања годишњице смрти Dr Elsie Inglis, на Црквенцу наступио Хор ОМШ „Стеван Христић“. Наступ 
хора припремила проф. Весна Радуловић, а Хором је дириговала, проф. Ана Станковић. Хор је наступио уз пратњу 
професора хармонике Саше Ивановића 

2.  09.10.2019. Концерт за ученике првог разреда поводом обележавања Дечје недеље 

3.  16.10.2019. Концерт ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ у Геронтолошком центру поводом обележавања месеца 
солидарности са старим лицима 

4.  30.10.2019. Концерт ученика поводом завршетка првог класификационог периода – Сала школе 

5.  06.11.2019. Концерт, презентација музичких инструмената и дружење ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ са 
полазницима Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу – Вртић „Дуга“  

6.  16.11.2019. Такмичење „Српска соло песма“ у Концертној сали школе 

7.  17.11.2019. Такмичење „Српска соло песма“ у Концертној сали школе  

8.  17.11.2019. Такмичење „Српска традиционална песма“ у просторијама Школе за основно образовање одраслих - Младеновац  

9.  23.11.2019. Радионица за групу млађих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - 
психолог  

10.  23.11.2019. Радионица за групу старијих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - 
психолог 

11.  29.11.2019. Концерт и презентација музичких инструмената за ученике првог разреда ОШ „Коста Ђукић“ 
у оквиру пројектне наставе 

12.  06.12.2019. Предавање за родитеље на тему „Наша деца и савремена технологија“ 

13.  25.12.2019. Новогодишњи концерт под маскама и новогодишња журка у Сали школе 

14.  27.12.2019. Новогодишњи концерт за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине са посебним потребама 

15.  27.12.2019. Новогодишњи концерт ученика и професора у Сали школе 

16.  24.01.2020. Наступ хора школе на Свечаној академији поводом обележавања школске славе Свети Сава у организацији 
Градске општина Младеновац и Техничке школе у Младеновцу. 

17.  27.01.2020. Концерт поводом школске славе Свети Сава у Сали школе 

18.  06.03.2020. Концерт ученика поводом Дана жена 
 
 
 



 

8. Извештај о пласману ученика на такмичењима 
 
 
 

Све освојене награде – Број освојених награда по класама и на нивоу одсека у школској 2019/20. 

Наставник Лауреат I II III Похвала Друго УКУПНО 
ЗА НАСТАВНИ 

ОДСЕК↓ 
Невенка Здјелар Бањац 0 0 0 0 0 0 0 Теоретски 

предмети 
3 

(Теорија музике) 

Весна Радуловић/Ана Поповић 0 0 0 0 0 0 0 

Ана Суботички 0 0 0 0 0 0 0 

Јелена Глигорић  - Милановић 0 0 3 0 0 0 3 

УКУПНО ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ 0 0 3 0 0 0 3 

 

 
Називи такмичења и имена ученика који су освајали награде у школској 2019/20. години:  

 
Осамнаесто такмичење младих солфеђиста – Пожаревац – 06.03.2020. 

1. Мања Стојановић – VI разред теорије музике, класа проф. Јелена Глигорић - Милановић - II награда (88) 
2. Милица Мишић – VI разред теорије музике, класа проф. Јелена Глигорић - Милановић - II награда (84) 
3. Нора Фила – VI разред теорије музике, класа проф. Јелена Глигорић - Милановић - II награда (82) 

 
 
 
 
 
 
 

9. Извештај о Стручном усавршавању наставника 
Током школске 2019/20. године присуство наставника акредитованим програмима намењеним стручном 
усавршавању одвијало се у складу са Планом стручног усавршавања, актуелном понудом програма сталног стручног 
усавршавања и материјалним могућностима школе. 
 
 
 



 

1. 

Назив семинара: „Хеуристичке методе у читању музичког дела“ 

Каталошки број: 965 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор Проф. Дејан 
Синадиновић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 16 

Запослени који су похађали семинар: - Невенка Здјелар Бањац 
- Ана Поповић 
- Ана Суботички 
- Јелена Глигорић-Милановић 

 

2. 

Назив семинара: „Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: Приступ тумачењу и интерпретацији“ 

Каталошки број: 943 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор Проф. Зоран 
Божанић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 8 

Запослени који су похађали семинар: - Невенка Здјелар Бањац 
- Ана Поповић 
- Ана Суботички 
- Јелена Глигорић-Милановић 

Током школске 2019/20. године остварено је укупно 96 бодова стручног усавршавања ван установе. 



 

 
Табеларни преглед броја остварених сати стручног усавршавања наставника у току прве године петогодишњег циклуса (01.09.2019. - 

31.08.2020.) 

ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац - Бодови стручног усавршавања - 01.09.2019.-31.08.2020. 

Бр. 

Име и презиме запосленог 

К1 К2 К3 К4 Укупно П  Бодови 
Стр. Скуп/конф. 

 УКУПНО 
БОДОВА 

↓ 

 

1. Невенка Здјелар Бањац 24    24 П3    24  

2. В.Радуловић/Ана Поповић 24    24 П3    24  

3. Ана Суботички 24    24 П3    24  

4. Јелена Глигорић Милановић 24    24 П3    24  

            

Укупно 96    96 П3  0  96  

 
 
 

Табеларни приказ остварених бодова/сати стручног усавршавања у установи  (01.09.2019. - 31.08.2020.) 

Име и презиме 
запосленог 

Манифестације у 
организацији школе 

Концертне 
активности 

Такмичења Огледни и 
угледни 
часови 

Остало укупно 

Невенка Здјелар 
Бањац 

0 0 0 0 2 2 

Ана Поповић 0 8 0 0 2 10 

Ана Суботички 5 2 0 36 31 74 

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК 5 10 0 36 35 86 
 
 
 
 



 

 

Извештај о реализацији огледних и угледних часова 

У току школске 2019/20. године одржана су 2 угледни часа: 

Датум Врста часа Наставник  Наставна јединица 

24.10.2019. Угледни Јелена Глигорић - Милановић Домаћи композитори-радионица 

23.01.2020. Угледни Јелена Глигорић - Милановић Музички инструменти-квиз 

Чланови стручног већа су присуствовали и огледним часовима које су организовали наставници других наставних одсека. 

датум Врста часа Наставник  Наставна јединица 

20.12.2019. Огледни час                                                                                     Драгица Стојановић  
Издржавање тонова, лествица, Бе-дур, Боерстоел-етида бр.1 
Дона, Дона комад, Р. ЛазиЋ Мелодија без нслова и Изнад дуге 

28.01.2020. Огледни час                                                                                    Драшко Божовић Е-дур скала, Левидова 2 етиде 

 
 
 
 

10. Седнице стручног већа 
Седнице Стручног већа су одржане по распореду усвојеном Годишњим планом рада стручног већа, осим седница 
планираних за 01.04.2020. и 29.04.2020. године, које нису могле бити одржане због епидемије вируса COVID-19. 
Уместо ових седница одржана је седница 01.06.2020. године на којој су обрађене све тачке дневног реда које нису 
могле бити обрађене у априлу месецу. 
На дневном реду седница стручног већа су се, поред планираних, нашла и многа тренутно актуелна питања. 
Током школске 2019/20. године одржано је укупно 11 седница Стручног већа: 11.09.2019.; 30.10.2019.; 28.01.2020.; 
26.02.2020.; 01.06.2020.; 05.06.2020.; 17.06.2020.; 22.06.2020.; 01.07.2020.; 24.08.2020. и 26.08.2020. године. 

 



 

 
3.6.3. Извештај о реализацији Плана рада стручног већа клавира 

 

Извештај о реализацији Годишњег плана 
рада стручног већа 

Клавира 

за школску 2019/2020. годину 
 
 
Чланови стручног већа 
1. Проф. Драшко Божовић 

2. Проф. Катарина Жикић/Светлана Шаркоћевић (замена) 

3. Проф. Зорана Владисављевић 

 

Квалификациона структура  Мр Спец. 
VII 

(Мастер) 
Основне 
студије 

VI IV II Укупно 

Укупан број наставника 0 0 3 0 0 0 0 4 

 

 

1. Извештај о реализацији планираних активности стручног већа 
Време 
реализације 

Садржај и врсте реализованих активности 

Септембар Дати предлози и сугестије за поделу предмета на наставнике 
Утврђен распоред ученика по класама  
Дати предлози и сугестије за израду распореда часова 
Исказане потреба за ученицима и формиране класе 
09. и 10.09. - Одржани родитељски састанци у присуству директора школе  
Извршен избор чланова Савета родитеља 



 

Усвојен План рада стручног већа 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у први разред 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у припремни разред 
Извршена провера евиденције и документације у целини 
Сачињен Извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 11.09. 
- Извештај о раду Стручног већа достављен директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 11.09. 

15.09. – Ученици учествовали у реализацији програма манифестације коју организује Градска општина Младеновац 
поводом обележавања годишњице отварања спомен чесме на Црквенцу 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Пружана помоћ наставнику – приправнику  
Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 

Октобар Отворена матична документација за све ученике првог разреда и извршена провера стања матичне документације за 
претходни период 
Извршена провера педагошке евиденције и документације у целини 

09.10. – Концертом ученика обележена Дечја недеља 

Континуирано праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћени ефекти додатног и допунског рада 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 



 

Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
16.10. – Одржан концерт ученика и наставника у Геронтолошком центру 
21.10.– 31.10. - Одржани Интерни часови са родитељским састанцима 
24.10. – Одржане смотре ученика II – VI разреда 
- 24.10.– 30.10. – Извршена провера педагошке документације 
- 24.10. – 30.10. - Сачињени Извештаjи наставника за први класификациони период 
- Сачињен Извештај о раду Стручног већа 
- Излет ученика – обилазак институција културе (Београдска филхармонија, Народни музеј, Музеј илузија) – одложен 
за 08.04.2020. године због проблема са превозником, а услед немогућности поступања у складу са новим Законом о 
саобраћају (нови, пооштрени, услови за превоз деце) 
Одржана Седница Стручног већа - 30.10. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 30.10. 
Први класификациони период – верификација успеха 
26.10. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
30.10. у 1700 – Одржан Концерт поводом завршетка првог тромесечја 

Новембар 02.11. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  
06.11.- Одржан Концерт за полазнике Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ 
16. и 17.11. – Наставници учествовали у реализацији школске манифестације/такмичења „Српска соло песма“ 
17.11. – Наставници учествовали у реализацији школске манифестације/такмичења „Српска традиционална песма“ 

25.11.2019. – Организован Заједнички концерт ученика клавира музичких школа „Ватрослав Лисински“ – Београд, 
„Станковић“ – Београд, „Божидар Трудић“ – Смедеревска Паланка и ОМШ „Стеван Христић“ - Младеновац у 
Концертној сали ОМШ „Стеван Христић“ у Младеновцу 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Пружана помоћ наставнику – приправнику 



 

Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
23.11. - Чланови Стручног већа пружили помоћ око организовања и реализације психолошких радионица за ученике  

Децембар 06.12. – Чланови Стручног већа пружили помоћ око организовања и реализације предавања/трибине за родитеље 
Председник Стручног већа извршо обилазак наставе 
05.-07.12. – Наставници главног предмета присуствовали смотрама солфеђа 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
Одржани Интерни часови са родитељским састанцима 
26.12. – Одржане смотре ученика I – VI разреда 
23. – 27.12. – Обављено Преслушавање и евидентирање кандидата за Републички фестивал музичких и балетских 
школа Србије 
25.12. у 1700 сати – Одржан Новогодишњи концерт - под маскама ученика млађих разреда у сали школе 
27.12. у 1100 сати – Одржан Новогодишњи концерт ученика и наставника намењен деци и омладини са посебним 
потребама 
27.12. у 1700 сати – Одржан Новогодишњи концерт ученика и наставника у сали школе 

Јануар  01.01.– 07.01. – Новогодишњи празници 
11.01. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Пружана помоћ наставнику – приправнику  



 

Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
20. – 24.01. – Извршен одабир тачака за Светосавски концерт на нивоу одсека 
22. – 24.01. – Извршен преглед и сређивање целокупне педагошке документације и евиденције 
- Извршена припрема Извештаја за други класификациони период: 
а) Поједниачни полугодишњи Извештаји сваког наставника о свом раду достављени Председнику стручног већа 
б) Сачињен Полугодишњи извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 28.01. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 28.01. 
Други класификациони период – верификација успеха 
24. јануар – Градска општина Младеновац уручила Јавна признања ученицима школе за освојене награде на 
републичким и међународним такмичењима, која се налазе у Календару такмичења Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. 
27. – Одржан Концерт поводом школске славе Свети Сава и обављена подела ђачких књижица 

Фебруар 01.02. – 17.02. – Зимски распуст  
03.02.– 14.02. – Извршена провера педагошке документације 
Реализоване слободне активности 
Реализована Додатна наставе за ученике такмичаре 
Извршено планирање концертне активности у наредном периоду 
Преношење искуства са семинара „Систем за осигурање квалитета кроз јединство самовредновања“ 
Представљање резултата истраживања о Сарадњи породице и школе 
Одржана Седница стр. већа - 26.02. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.02. 
Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  



 

26.02. – Одржано Преслушавање за Републички фестивал МБШС, извршена провера свих података свих учесника, 
провера Правилника РФ и одабир шире Фестивалске екипе 
Сачињен План одласка ученика на такмичења 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Пружана помоћ наставнику – приправнику  
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 

Март Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе  
06.  – Одржан Концерт ученика поводом Дана жена 
Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  
Утврђене Пропозиције за манифестацију/такмичење „Меморијал Аца Панић“  
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Пружана помоћ наставнику – приправнику  
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
17.03.2020. – Реализована настава на даљину 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
24.03. - Смотра ученика I и VI разреда  

Април Реализована настава на даљину (и за време ускршњих празника) 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
Седница Стручног већа - 01.04. 



 

Седнициа Наставничког већа - 01.04. 
Концерт поводом завршетка трећег класификационог периода  
Концерти за ученике млађих разреда ОШ у оквиру припрема за Пријемни испит 
 „Урбан Поп – Рок Фестивал“ 
Седница Стручног већа - 24.04. 
Седница Наставничког већа - 24.04. 

Мај 01.05. и 02.05. – Првомајски празници 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Отворени су испитни записници за испите у јунском испитном року 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
Републички фестивал МБШС 
Концерт на отвореном 
Манифестација „Дан дечјег културног стваралаштва“ у организацији Локалног савета родитеља 
Школска манифестација - Такмичење «Меморијал Аца Панић» 
Годишње смотре из солфеђа и теорије музике 

Јун 02.06. – Одржани су Испити за ученике завршних разреда 

08.06. – (понедељак) – Пријемни испит - Званични рок за инструменталне одсеке 
15.06. – (понедељак) – Одржан Пријемни испит - Накнадни рок за инструменталне одсеке у 1000  
15.06. – (понедељак) - Одржан Пријемни испит - Званични рок за одсек соло певања у 1200  

Извршено Праћење остваривања Школског програма  
Одржана Седница Стручног већа - 05.06. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 05.06. 
Верификација успеха за ученике завршних разреда 
08.06. – Извршена подела сведочанстава за завршне разреде који настављају школовање у СМШ 
Одржана Седница Стручног већа - 17.06.  
Сачињен Годишњи извештај о раду Стручног већа 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Извршено сређивање и преглед целокупне евиденције и документације наставника (Председник стручног већа) 



 

Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 17.06. 
Четврти класификациони период – верификација успеха 
23.06. – Објављени резултати пријемног испита 
23.06. – 26.06. – Извршен упис ученика у први разред 
23.06. – 26.06. – Извршен упис пис ученика у наредни разред 
Извршена Расподела ученика првог разреда по класама 
Одржана Седница Стручног већа - 22.06. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 22.06. 
Сачињени Индивидуални годишњи извештаји о раду наставника 
Сачињен Годишњи Извештај о раду Стручног већа 
23.06. – 30.06. – Обављени Појединачни састанци директора школе са члановима већа 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
Годишњи испити и смотре нису реализовани сходно Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-
00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године: 
- 09.06. у 900   – клавир 
- 12.06.  у 900 – солфеђо за III разред шестогодишње и II разред четворогодишње школе 
- Концерт поводом Дана школе са поделом књижица и диплома – сала Центра за културу - Младеновац 

Јул 
 

Извршена припрема за увид директора школе у комплетну педагошку евиденцију и документацију за текућу и за 
наредну школску годину 
Извршена контрола Записника и Извештаја о раду Стручног већа за претходну школску годину и Плана рада Стручног 
већа за наредну школску годину 
Одржана Седница Стручног већа - 01.07. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 01.07. 

Август Одржана Седница Стручног већа - 24.08.  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 24.08. 
Извршена припрема за штампу материјала за ученике и родитеље за септембар (Календар, Годишњи план активности, 
датуми одржавања смотри и испита итд.) 
Сачињен Предлог глобалног и оперативног плана рада Стручног већа 
Одржана Седница Стручног већа - 28.08. – Дневни ред 



 

Утврђен распоред ученика по класама 
Прикупљене информације неопходне за израду распореда часова  
Разматрани предлози распореда часова наставника 
Евидентиране потреба за ученицима по класама до пуног радног времена наставника 
Разматран Извештај о сталном стручном усавршавању наставника 
Разматрани Предлози за израду плана сталног стручног усавршавања наставника 
Извршена анализа стања безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
Дати предлози за израду Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања  
Утврђен глобални и оперативни план рада евиденције и документације 
Разматране могућности укључивања чланова Стручног већа у реализацију Акционог плана током наредне школске 
године 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.08. 

 

 

 

 

2. Настава 
У школској 2019/20. години није било проблема са организацијом наставе. 
Током ове школске године наставница Катарина Жикић налазила се на дужем боловању 12.12.2019.-01.07.2020.), а 
замењивала ју је Светлана Шаркоћевић (бивша ученица Школе), студент мастер студија клавира на Факултету 
музичке уметности у Београду. 
Настава је реализована у потпуности је, с тим што је за време трајања ванредног стања (почев од 17.03.2020.) 
организована настава на даљину. 

 
 
 



 

3. Извештај о бројном стању и успеху ученика по класама 
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Укупан 
број 

изостанак
а по 

класама  
из свих 

предмета 

Л I II III П Др. О Н 

Драшко Божовић 15 0 0 15 0 15 0 4,77 24 0 1 2 0 0 0 3 55 0 
Катарина Жикић 15 0 0 15 0 15 0 4,78 23 0 0 0 0 0 0 0 117 0 
Зорана Владисављевић 17 0 0 17 0 17 0 4,80 42 0 1 0 0 0 0 1 112 0 
КЛАВИР 47 0 0 47 0 47 0 4,78 89 0 2 2 0 0 0 4 284 0 

 
4. Извештај о успеху ученика завршних разреда 

Успех ученика Завршних разреда у школској 2019/20. 
Бр. Главни предмет Класа Просечна 

оцена 
СМШ и Ученик 

генерације 
Пријемни испит 

број бодова 
 Клавир: 4 ученика  (4,50)   

1. Живковић Марија                  Драшко Божовић (4,80)   
2. Матовић Јован Катарина Жикић (4,80)   
3. Тодоровић Анђела                Катарина Жикић (4,00)   
4. Јовановић Јелица                 Зорана Владисављевић (4,40)   
Наставак школовања у СМШ 

/  
Ученик генерације 

/ 



 

5. Извештај о реализацији часова 
РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА у школској 2019/20. години - По класама и на нивоу наставног одсека 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

ПЛАНИРАНО 
часова  

од 45 мин.  
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАН
О часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАН
О часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

Драшко Божовић 770 863,00 863,00 70 70 70 0 0 

Катарина Жикић 770 910,00 910,00 70 70 70 0 0 

Зорана Владисављевић 770 910,00 910,00 70 70 70 0 0 

КЛАВИР 2.310 2.683,00 2.683,00 210 210 210 0 0 

Током школске године реализовани су сви планирани часови, с тим што је сваки наставник примио већи број ученика 
и планирао већи број часова него што је потребно у оквиру предвиђене норме. 
Наставници су одржали планирани број часова додатне/допунске наставе у оквиру предвиђене норме. 
Континуирано су праћени ефекти додатног и допунског рада. 

 
6. Извештај о реализацији смотри и испита 
Смотре су током првог полугодишта реализоване по плану. 
Мартовске и јунске Смотре нису могле бити реализоване због уведеног ванредног стања услед епидемије вируса COVID-19. 

Реализовано/ 
Нереализовано 

Месец Клавир 

Реализовано X 
 

24.10.2019. - II-VI разреда 

Реализовано XII 26.12.2019. - I-VI разреда 

Није реализовано III 24.03.2020. - III и VI разреда 

Није реализовано VI 09.06.2020. - I и II разреда 



 

Због актуелне ситуације са епидемијом корона вируса, а по Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-
00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године, годишњи испити и смотре нису реализовани, већ су ученици оцењени годишњом 
оценом за рад током целе школске године, укључујући и рад током реализације наставе на даљину.  
Испити су реализовани само за ученике завршних разреда уз доследно спровођење свих прописаних мера заштите. 

 
Датум и време одржавања Испита за завршне разреде: 02.06. у 1100 

 

7. Опремљеност наставним средствима 
Инструментариј и 
опрема 

Стање 31.08.2019. Отписано 
31.12.2019. 

Набављено до 
31.12.2019. 

Набављено до  
31.08.2020. 

Стање 31.08.2020. Недостаје 

Клавири 

Укупно 12 + 1 синтисајзер 
- 2 полуконцертна клавира 
- 6 пијанина 
- 4 дигитална клавира 
- 1 синтисајзер 

- - - 1 дигитални клавир 
 

Укупно 13 + 1 
синтисајзер 
- 2 полуконцертна 
клавира 
- 6 пијанина 
- 5 дигиталних клавира 
- 1 синтисајзер 

- 5 пианина 
- 1 
полуконцертни 
клавир 

Музички стуб Укупно 1 - - - Укупно 1 - 

Метрономи 
Укупно 7 
- 6 механичких 
- 1 електронски 

- - - Укупно 7 
- 6 механичких 
- 1 електронски 

- 

Клавирске 
столице 

Укупно 22 
- 5 старих 
- 10 нових 
- 1 нова (у Центру за културу) 
- 4 дрвене клавирске клупице 
без механизма 
- 2 хидрауличне клавирске 
столице 
„Kris sound“ 

- 

-  
 

- Укупно 22 
- 5 старих 
- 10 нових 
- 1 нова (у Центру за 
културу) 
- 4 дрвене клавирске 
клупице без механизма 
- 2 хидрауличне 
клавирске столице 
„Kris sound“ 

- 1 велика 
хидрауличнa 
клавирскa 
столицa 
за концертну 
салу школе 

Видео бим и платно 1 Видео бим и платно - - - 1 Видео бим и платно - 



 

На седници стручног већа одржаној 22.06.2020. године констатовано је да су сва постојећа наставна средства у 
употреби. 
 
 

8. Извештај о реализацији ваннаставних активности 
 

Чланови стручног већа учествовали су у реализацији следећих ваннаставних активности: 
Датум Ваннаставна активност 

15.09.2019. Поводом обележавања годишњице смрти Dr Elsie Inglis, на Црквенцу наступио Хор ОМШ „Стеван Христић“. Наступ хора припремила 
проф. Весна Радуловић, а Хором је дириговала, проф. Ана Станковић. Хор је наступио уз пратњу професора хармонике Саше 
Ивановића 

09.10.2019. Концерт за ученике првог разреда поводом обележавања Дечје недеље 

16.10.2019. Концерт ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ у Геронтолошком центру поводом обележавања месеца солидарности са 
старим лицима 

22.10.2019. Јавни час клавирског одсека – класе Драшко Божовић и Зорана Владисављевић 

30.10.2019. Концерт ученика поводом завршетка првог класификационог периода – Сала школе 

31.10.2019. Јавни час - класа клавира, проф. Катарина Жикић и класе виолине проф. Јелена Цаковић Љубеновић и проф. Марија Ракоњац 

06.11.2019. Концерт, презентација музичких инструмената и дружење ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ са полазницима Предшколске 
установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу – Вртић „Дуга“  

09.11.2019. Ученик клавира, Вукша Вучетић, у класи проф Зоране Владисављевић наступио је у Дому војске у Београду, на аудицији за Концерт 
под називом „Наша деца“ 

16.11.2019. Такмичење „Српска соло песма“ у Концертној сали школе 

17.11.2019. Такмичење „Српска соло песма“ у Концертној сали школе  

17.11.2019. Такмичење „Српска традиционална песма“ у просторијама Школе за основно образовање одраслих - Младеновац  

23.11.2019. Радионица за групу млађих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - психолог  

23.11.2019. Радионица за групу старијих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - психолог 

25.11.2019. 25.11.2019. - Заједнички концерт ученика клавира музичких школа „Ватрослав Лисински“ – Београд, „Станковић“ – Београд, „Божидар 
Трудић“ – Смедеревска Паланка и ОМШ „Стеван Христић“ - Младеновац у Концертној сали ОМШ „Стеван Христић“ у Младеновцу 

25.11.2019. Јавни час клавирског одсека – класе Драшко Божовић, Катарина Жикић и Зорана Владисављевић 



 

29.11.2019. Концерт и презентација музичких инструмената за ученике првог разреда ОШ „Коста Ђукић“ 
у оквиру пројектне наставе 

06.12.2019. Наступ два ученика клавира у класи проф. Драшка Божовића на такмичењу „Меморијал Коста Манојловић“ у ОМШ „Божидар Трудић“ 
у Смедеревској Паланци 

06.12.2019. Предавање за родитеље на тему „Наша деца и савремена технологија“ 

25.12.2019. Новогодишњи концерт под маскама и новогодишња журка у Сали школе 

26.12.2019. Јавни час - класа клавира, проф. Катарина Жикић и класе виолине проф. Јелена Цаковић Љубеновић и проф. Марија Ракоњац 

27.12.2019. Новогодишњи концерт за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине са посебним потребама 

27.12.2019. Новогодишњи концерт ученика и професора у Сали школе 

24.01.2020. Наступ ученика и хора школе на Свечаној академији поводом обележавања школске славе Свети Сава у организацији Градске општина 
Младеновац и Техничке школе у Младеновцу. 

27.01.2020. Концерт поводом школске славе Свети Сава у Сали школе 

06.03.2020. Концерт ученика поводом Дана жена 

10.03.2020. 
Наступ ученика клавира, Андреја Миливојевића, у класи проф. Драшка Божовића и Вукше Вучетића, у класи проф. Зоране 
Владисављевић на 20. Отвореном такмичењу ученика основних и средњих музичких школа - Меморијал "Душан Протић" у МШ 
"Ватрослав Лисински" - Београд 

 
 
 

9. Извештај о пласману ученика на такмичењима 
 

Све освојене награде – Број освојених награда по класама и на нивоу одсека у школској 2019/20. 
Наставник Лауреат I II III Похвала Друго УКУПНО ЗА ОДСЕК↓ 
Драшко Божовић 0 1 2 0 0 0 3 Клавир 

4 Катарина Жикић/Светлана Шаркоћевић 0 0 0 0 0 0 0 

Зорана Владисављевић 0 1 0 0 0 0 1 

Ненад Пауновић / / / / / / / 

УКУПНО - КЛАВИР 0 2 2 0 0 0 4 

 



 

Називи такмичења и имена ученика који су освајали награде у школској 2019/20. години: 
 Међународно такмичење "Меморијал Коста Манојловић" у Смедеревској Паланци - 06.12.2019. 

1. Неда Цветковић - II разред клавира, класа проф. Драшко Божовић - II награда (85,00) 
2. Андреј Миливојевић – III разред клавира, класа проф. Драшко Божовић - II награда (83,00) 

20. Отворено такмичење ученика основних и средњих школа - Меморијал "Душан Протић" у МШ "Ватрослав Лисински" – Београд - 
10.03.2020. 

1. Вукша Вучетић – III разред клавира, класа проф. Зорана Владисављевић – I награда (99) 
2. Андреј Миливојевић – III разред клавира, класа проф. Драшко Божовић – I награда (92) 

На предлог Наставничког већа и Савета родитеља, а Одлуком Школског одбора, није било награђивања наставника 
за остварене резултате у школској 2019/20. години. 
 

10. Извештај о Стручном усавршавању наставника 
Током школске 2019/20. године присуство наставника акредитованим програмима намењеним стручном 
усавршавању одвијало се у складу са Планом стручног усавршавања, актуелном понудом програма сталног стручног 
усавршавања и материјалним могућностима школе. 
 

1. 
Назив семинара: „Хеуристичке методе у читању музичког дела“ 

Каталошки број: 965 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор 
Проф. Дејан Синадиновић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 16 

Запослени који су похађали семинар: - Драшко Божовић 
- Катарина Жикић 
- Зорана Владисављевић 



 

 

2. 

Назив семинара: „Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: Приступ тумачењу и интерпретацији“ 

Каталошки број: 943 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор Проф. Зоран 
Божанић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 8 

Запослени који су похађали семинар: - Драшко Божовић 
- Катарина Жикић 
- Зорана Владисављевић 

 

Током школске 2019/20. године остварено је укупно 72 бодова стручног усавршавања ван установе. 
 

Табеларни преглед броја остварених сати стручног усавршавања наставника у току прве године петогодишњег циклуса  
(01.09.2019. - 31.08.2020.) 

ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац - Бодови стручног усавршавања - 01.09.2019.-31.08.2020. 

Бр. 

Име и презиме запосленог 

К1 К2 К3 К4 Укупно П  Бодови 
Стр. Скуп/конф. 

 УКУПНО 
БОДОВА 

↓ 

 

 Драшко Божовић 24    24 П3    24  

 Катарина Жикић 24    24 П3    24  

 Зорана Владисављевић 24    24 П3    24  

            

Укупно 72    72 П3  0  72  



 

 

Табеларни приказ остварених бодова/сати стручног усавршавања у установи  (01.09.2019. - 31.08.2020.) 

Име и презиме 
запосленог 

Манифестације у 
организацији школе 

Концертне 
активности 

Такмичења Огледни и 
угледни 
часови 

Остало укупно 

Драшко Божовић 0 7 30 10 2 49 

Катарина Жикић 0 7 0 0 0 7 

Светлана Шаркоћевић 0 8 0 0 0 8 

Зорана 
Владисављевић 

0 7 10 2 1 20 

КЛАВИРСКИ ОДСЕК 0 29 40 12 3 83 
 

 

Извештај о реализацији огледних и угледних часова 

У току школске 2019/20. године одржан је један огледни час, а наставници су присуствовали огледним и угледним часовима које су одржали 
наставници са других наставних одсека. 

датум Врста часа Наставник  Наставна јединица 

24.10.2019. Угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Домаћи композитори-радионица 

20.12.2019. Огледни час                                                                                     Драгица Стојановић  
Издржавање тонова, лествица, Бе-дур, Боерстоел-етида бр.1 
Дона, Дона комад, Р. ЛазиЋ Мелодија без нслова и Изнад дуге 

23.01.2020. Угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Музички инструменти-квиз 

28.01.2020. Огледни час                                                                                    Драшко Божовић Е-дур скала, Левидова 2 етиде 

 
 
 
 



 

 

11. Седнице стручног већа 
Седнице Стручног већа су одржане по распореду усвојеном Годишњим планом рада стручног већа, осим седница 
планираних за 01.04.2020. и 29.04.2020. године, које нису могле бити одржане због епидемије вируса COVID-19. 
Уместо ових седница одржана је седница 01.06.2020. године на којој су обрађене све тачке дневног реда које нису 
могле бити обрађене у априлу месецу. 
На дневном реду седница стручног већа су се, поред планираних, нашла и многа тренутно актуелна питања. 
Током школске 2019/20. године одржано је укупно 11 седница Стручног већа: 11.09.2019.; 30.10.2019.; 28.01.2020.; 
26.02.2020.; 01.06.2020.; 05.06.2020.; 17.06.2020.; 22.06.2020.; 01.07.2020.; 24.08.2020. и 26.08.2020. године. 

 

3.6.4. Извештај о реализацији Плана рада стручног већа хармонике 

 

Извештај о реализацији Годишњег плана 
рада стручног већа 

Хармонике 

за школску 2019/2020. годину 
 
Чланови стручног већа 
1. Проф. Сања Ивановић 

2. Проф. Саша Ивановић 
 

Квалификациона структура  Мр Спец. 
VII 

(Мастер) 
Основне 
студије 

VI IV II Укупно 

Укупан број наставника   2     2 

 
 



 

1. Извештај о реализацији планираних активности стручног већа 
 

Време 
реализације 

Садржај и врсте реализованих активности 

Септембар Дати предлози и сугестије за поделу предмета на наставнике 
Утврђен распоред ученика по класама  
Дати предлози и сугестије за израду распореда часова 
Исказане потреба за ученицима и формиране класе 
09. и 10.09. - Одржани родитељски састанци у присуству директора школе  
Извршен избор чланова Савета родитеља 
Усвојен План рада стручног већа 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у први разред 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у припремни разред 
Извршена провера евиденције и документације у целини 
Сачињен Извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 11.09. 
- Извештај о раду Стручног већа достављен директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 11.09. 

15.09. – Ученици и наставници учествовали у реализацији програма манифестације коју организује Градска општина 
Младеновац поводом обележавања годишњице отварања спомен чесме на Црквенцу 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 

Октобар Отворена матична документација за све ученике првог разреда и извршена провера стања матичне документације за 
претходни период 



 

Извршена провера педагошке евиденције и документације у целини 

09.10. – Концертом ученика обележена Дечја недеља 

Континуирано праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћени ефекти додатног и допунског рада 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
16.10. – Одржан концерт ученика и наставника у Геронтолошком центру 
21.10.– 31.10. - Одржани Интерни часови са родитељским састанцима 
- 24.10.– 30.10. – Извршена провера педагошке документације 
- 24.10. – 30.10. - Сачињени Извештаjи наставника за први класификациони период 
- Сачињен Извештај о раду Стручног већа 
- Излет ученика – обилазак институција културе (Београдска филхармонија, Народни музеј, Музеј илузија) – одложен 
за 08.04.2020. године због проблема са превозником, а услед немогућности поступања у складу са новим Законом о 
саобраћају (нови, пооштрени, услови за превоз деце) 
Одржана Седница Стручног већа - 30.10. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 30.10. 
Први класификациони период – верификација успеха 
26.10. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
30.10. у 1700 – Одржан Концерт поводом завршетка првог тромесечја 

Новембар 02.11. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
06.11.- Одржан Концерт за полазнике Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 



 

Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
23.11. - Чланови Стручног већа пружили помоћ око организовања и реализације психолошких радионица за ученике  

Децембар 06.12. – Чланови Стручног већа пружили помоћ око организовања и реализације предавања/трибине за родитеље 
Председник Стручног већа извршо обилазак наставе 
05.-07.12. – Наставници главног предмета присуствовали смотрама солфеђа 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
Одржани Интерни часови са родитељским састанцима 
27.12.– Одржана смотра ученика I – VI разреда 
23. – 27.12. – Обављено Преслушавање и евидентирање кандидата за Републичко такмичење и Републички фестивал 
музичких и балетских школа Србије 
25.12. у 1700 сати – Одржан Новогодишњи концерт - под маскама ученика млађих разреда у сали школе 
27.12. у 1100 сати – Одржан Новогодишњи концерт ученика и наставника намењен деци и омладини са посебним 
потребама 
27.12. у 1700 сати – Одржан Новогодишњи концерт ученика и наставника у сали школе 

Јануар  01.01.– 07.01. – Новогодишњи празници 
11.01. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 



 

Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
20. – 24.01. – Обављено Преслушавање за Републичко такмичење ради пријављивања кандидата 
20. – 24.01. – Извршен одабир тачака за Светосавски концерт на нивоу одсека 
22. – 24.01. – Извршен преглед и сређивање целокупне педагошке документације и евиденције 
- Извршена припрема Извештаја за други класификациони период: 
а) Поједниачни полугодишњи Извештаји сваког наставника о свом раду достављени Председнику стручног већа 
б) Сачињен Полугодишњи извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 28.01. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 28.01. 
Други класификациони период – верификација успеха 
24. јануар – Градска општина Младеновац уручила Јавна признања ученицима школе за освојене награде на 
републичким и међународним такмичењима, која се налазе у Календару такмичења Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. 
27. – Одржан Концерт поводом школске славе Свети Сава и обављена подела ђачких књижица 

Фебруар 01.02. – 17.02. – Зимски распуст  
03.02.– 14.02. – Извршена провера педагошке документације 
Реализоване слободне активности 
Реализована Додатна наставе за ученике такмичаре 
Извршено планирање концертне активности у наредном периоду 
Преношење искуства са семинара „Систем за осигурање квалитета кроз јединство самовредновања“ 
Представљање резултата истраживања о Сарадњи породице и школе 
Одржана Седница стр. већа - 26.02. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.02. 
26.02. – Одржано Преслушавање за Републички фестивал МБШС, извршена провера свих података свих учесника, 
провера Правилника РФ и одабир шире Фестивалске екипе 
Сачињен План одласка ученика на такмичења 



 

Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Пружана помоћ наставнику – приправнику  
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 

Март Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе  
06.  – Одржан Концерт ученика поводом Дана жена 
09.03. – 13.03. – Обављено Преслушавање за Републичко такмичење – елиминационо (и објављен коначан списак 
представника на РТ) 
Вршене припреме за учешће ученика на Републичком такмичењу 
Утврђене Пропозиције за манифестацију/такмичење „Меморијал Аца Панић“  
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Почев од 17.03.2020. – Реализована настава на даљину 

Април Реализована настава на даљину за време ускршњих празника 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
Седница Стручног већа - 01.04. 
Седнициа Наставничког већа - 01.04. 
Концерт поводом завршетка трећег класификационог периода  
Републичко такмичење 
Концерти за ученике млађих разреда ОШ у оквиру припрема за Пријемни испит 
Седница Стручног већа - 24.04. 



 

Седница Наставничког већа - 24.04. 

Мај 01.05. и 02.05. – Првомајски празници 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Отворени су испитни записници за испите у јунском испитном року 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
Републички фестивал МБШС 
Концерт на отвореном 
Манифестација „Дан дечјег културног стваралаштва“ у организацији Локалног савета родитеља 
Школска манифестација - Такмичење «Меморијал Аца Панић» 

Јун 02.06. – Одржани Испити за ученике завршних разреда 

08.06. – (понедељак) – Пријемни испит - Званични рок за инструменталне одсеке 
15.06. – (понедељак) – Одржан Пријемни испит - Накнадни рок за инструменталне одсеке у 1000  
15.06. – (понедељак) - Одржан Пријемни испит - Званични рок за одсек соло певања у 1200  

Извршено Праћење остваривања Школског програма  
Одржана Седница Стручног већа - 05.06. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 05.06. 
Верификација успеха за ученике завршних разреда 
08.06. – Извршена подела сведочанстава за завршне разреде који настављају школовање у СМШ 
Одржана Седница Стручног већа - 17.06.  
Сачињен Годишњи извештај о раду Стручног већа 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Извршено сређивање и преглед целокупне евиденције и документације наставника (Председник стручног већа) 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 17.06. 
Четврти класификациони период – верификација успеха 
23.06. – 26.06. – Извршен упис ученика у први разред 
23.06. – 26.06. – Извршен упис пис ученика у наредни разред 
Извршена Расподела ученика првог разреда по класама 
Одржана Седница Стручног већа - 22.06. 



 

Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 22.06. 
Сачињени Индивидуални годишњи извештаји о раду наставника 
Сачињен Годишњи Извештај о раду Стручног већа 
23.06. – 30.06. – Обављени Појединачни састанци директора школе са члановима већа 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
- Годишњи испити и смотре нису реализовани сходно Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 
611-00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године 
- Концерт поводом Дана школе 

Јул 
 

Извршена припрема за увид директора школе у комплетну педагошку евиденцију и документацију за текућу и за 
наредну школску годину 
Извршена контрола Записника и Извештаја о раду Стручног већа за претходну школску годину и Плана рада Стручног 
већа за наредну школску годину 
Одржана Седница Стручног већа - 01.07. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 01.07. 

Август Одржана Седница Стручног већа - 24.08.  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 24.08. 
Извршена припрема за штампу материјала за ученике и родитеље за септембар (Календар, Годишњи план активности, 
датуми одржавања смотри и испита итд.) 
Сачињен Предлог глобалног и оперативног плана рада Стручног већа 
Одржана Седница Стручног већа - 28.08. – Дневни ред 
Утврђен распоред ученика по класама 
Прикупљене информације неопходне за израду распореда часова  
Разматрани предлози распореда часова наставника 
Евидентиране потреба за ученицима по класама до пуног радног времена наставника 
Разматран Извештај о сталном стручном усавршавању наставника 
Разматрани Предлози за израду плана сталног стручног усавршавања наставника 
Извршена анализа стања безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
Дати предлози за израду Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања  



 

Утврђен глобални и оперативни план рада евиденције и документације 
Разматране могућности укључивања чланова Стручног већа у реализацију Акционог плана током наредне школске 
године 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.08. 

 
 
 
2. Настава 
У школској 2019/20. години није било проблема са организацијом наставе, везано за наставни кадар, а настава је 
била стручно заступљена и у потпуности је реализована, с тим што је за време трајања ванредног стања (почев од 
17.03.2020.) организована настава на даљину. 

 
 

3. Извештај о бројном стању и успеху ученика по класама 
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Укупан број 
изостанака 
по класама  

из свих 
предмета 

Л I II III П Др. О Н 

Сања Ивановић 18 0 0 18 0 18 0 3,42 22 0 0 0 0 0 0 0 211 35 
Саша Ивановић 17 1 0 16 0 16 0 4,30 15 0 0 0 0 0 0 0 124 36 
ХАРМОНИКА 35 1 0 34 0 34 0 3,86 37 0 0 0 0 0 0 0 335 71 

 
 



 

4. Извештај о успеху ученика завршних разреда 
Успех ученика Завршних разреда у школској 2019/20. 

Бр. Главни предмет Класа Просечна 
оцена 

СМШ и Ученик 
генерације 

Пријемни испит 
број бодова 

 Хармоника: 2 ученика  (3,00)   

1. Симић Димитрије                   Сања Ивановић (3,00)   

2. Линта Душан Саша Ивановић (3,00)   

Наставак школовања у СМШ 

/  
Ученик генерације 

/ 
 

5. Извештај о реализацији часова 
РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА у школској 2019/20. години - По класама и на нивоу наставног одсека 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

ПЛАНИРАНО 
часова  

од 45 мин.  
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАН
О часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАН
О часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

Сања Ивановић 770 863,00 863,00 70 35 35 35 35 

Саша Ивановић 770 886,60 886,60 70 35 35 35 35 

ХАРМОНИКА 1.540 1.749,60 1.749,60 140 70 70 70 70 

Током школске године реализовани су сви планирани часови, с тим што су наставници примили већи број ученика и 
планирали већи број часова него што је потребно у оквиру предвиђене норме. 
Наставници су одржали планирани број часова додатне/допунске наставе у оквиру предвиђене норме. 
Континуирано су праћени ефекти додатног и допунског рада. 



 

6. Извештај о реализацији смотри и испита 
Смотре су током првог полугодишта реализоване по плану. 
Мартовске и јунске Смотре нису могле бити реализоване због уведеног ванредног стања услед епидемије вируса COVID-19. 

Реализовано/ 
Нереализовано 

Месец Хармоника 

Реализовано XII 27.12.2019. - I-VI разреда 

Није реализовано VI 10.06.2020. - I и II разреда 
 
Због актуелне ситуације са епидемијом корона вируса, а по Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-
00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године, годишњи испити и смотре нису реализовани, већ су ученици оцењени годишњом 
оценом за рад током целе школске године, укључујући и рад током реализације наставе на даљину.  
Испити су реализовани само за ученике завршних разреда уз доследно спровођење свих прописаних мера заштите. 

 

 
Датум и време одржавања Испита за завршне разреде - 02.06. у 1000 
 

7. Опремљеност наставним средствима 
Инструментариј и 
опрема 

Стање 31.08.2019. Отписано 
31.12.2019. 

Набављено до 
31.12.2019. 

Набављено до  
31.08.2020. 

Стање 31.08.2020. Недостаје 

Хармонике 

Укупно 14 
- 2 концертне дугметаре 
(120) са баритон басовима 
- 4 школске дугметаре 
- 8 школских клавирских 

- - - Укупно 14 
- 2 концертне дугметаре 
(120) са баритон басовима 
- 4 школске дугметаре 
- 8 школских клавирских 

- 1 концертна 
клавирска, 
баритон + каб. 
(120) 

Метрономи Укупно 2 - - - Укупно 2 - 

Пултеви Укупно 2 - - - Укупно 2 - 

На седници стручног већа одржаној 22.06.2020. године констатовано је да су сва постојећа наставна средства у 
употреби. 



 

 
8. Извештај о реализацији ваннаставних активности 
 

Чланови стручног већа учествовали су у реализацији следећих ваннаставних активности: 
Датум Ваннаставна активност 

15.09.2019. Поводом обележавања годишњице смрти Dr Elsie Inglis, на Црквенцу наступио Хор ОМШ „Стеван Христић“. Наступ хора припремила 
проф. Весна Радуловић, а Хором је дириговала, проф. Ана Станковић. Хор је наступио уз пратњу професора хармонике Саше 
Ивановића 

09.10.2019. Концерт за ученике првог разреда поводом обележавања Дечје недеље 

12.10.2019. Учешће ученика и професора Ане Станковић и Саше Ивановића у оквиру манифестације поводом обележавања 75 година од 
ослобођења Младеновца у II Светском рату 

16.10.2019. Концерт ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ у Геронтолошком центру поводом обележавања месеца солидарности са 
старим лицима 

30.10.2019. Концерт ученика поводом завршетка првог класификационог периода – Сала школе 

06.11.2019. Концерт, презентација музичких инструмената и дружење ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ са полазницима Предшколске 
установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу – Вртић „Дуга“  

23.11.2019. Радионица за групу млађих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - психолог  

23.11.2019. Радионица за групу старијих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - психолог 

29.11.2019. Концерт и презентација музичких инструмената за ученике првог разреда ОШ „Коста Ђукић“ 
у оквиру пројектне наставе 

06.12.2019. Предавање за родитеље на тему „Наша деца и савремена технологија“ 

25.12.2019. Новогодишњи концерт под маскама и новогодишња журка у Сали школе 

26.12.2019. Јавни час - класа хармонике проф. Сања Ивановић и класа хармонике проф. Саша Ивановић 

27.12.2019. Новогодишњи концерт за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине са посебним потребама 

27.12.2019. Новогодишњи концерт ученика и професора у Сали школе 

27.01.2020. Концерт поводом школске славе Свети Сава у Сали школе 

06.03.2020. Концерт ученика поводом Дана жена 

 
 
 



 

9. Извештај о пласману ученика на такмичењима 
 

Све освојене награде – Број освојених награда по класама и на нивоу одсека у школској 2019/20. 

Наставник Лауреат I II III Похвала Друго УКУПНО 
ЗА НАСТАВНИ 

ОДСЕК↓ 
Сања Ивановић 0 0 0 0 0 0 0 

Хармоника 
0 

Саша Ивановић 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО - ХАРМОНИКА 0 0 0 0 0 0 0 

 
Ученици су се припремали и били пријављени за учешће на Републичком такмичењу и Републичком фестивалу 
музичких и балетских школа Србије, као и на великом броју такмичења у организацији музичких школа, али 
такмичењима нису приступили из разлога што иста нису одржана због епидемије вируса COVID-19. 
На предлог Наставничког већа и Савета родитеља, а Одлуком Школског одбора, није било награђивања наставника 
за остварене резултате у школској 2019/20. години. 

 
 
 
10. Извештај о Стручном усавршавању наставника 
 
Током школске 2019/20. године присуство наставника акредитованим програмима намењеним стручном 
усавршавању одвијало се у складу са Планом стручног усавршавања, актуелном понудом програма сталног стручног 
усавршавања и материјалним могућностима школе. 
 
 
 



 

1. 

Назив семинара: „Хеуристичке методе у читању музичког дела“ 

Каталошки број: 965 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор 
Проф. Дејан Синадиновић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 16 

Запослени који су похађали семинар: - Сања Ивановић 
- Саша Ивановић 

 
 

2. 

Назив семинара: „Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: Приступ тумачењу и 
интерпретацији“ 

Каталошки број: 943 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор 
Проф. Зоран Божанић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 8 

Запослени који су похађали семинар: - Сања Ивановић 
- Саша Ивановић 

 

Током школске 2019/20. године остварено је укупно 48 бодова стручног усавршавања ван установе. 
 



 

 
 

Табеларни преглед броја остварених сати стручног усавршавања наставника у току прве године петогодишњег циклуса  
(01.09.2019. - 31.08.2020.) 

 

ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац - Бодови стручног усавршавања - 01.09.2019.-31.08.2020. 

Бр. 

Име и презиме запосленог 

К1 К2 К3 К4 Укупно П  Бодови 
Стр. Скуп/конф. 

 УКУПНО 
БОДОВА 

↓ 

 

 Сања Ивановић 24    24 П3    24  

 Саша Ивановић 24    24 П3    24  

            

Укупно 48    48 П3  0  48  

 
 
 
 

Табеларни приказ остварених бодова/сати стручног усавршавања у установи  (01.09.2019. - 31.08.2020.) 

Име и презиме 
запосленог 

Манифестације у 
организацији школе 

Концертне 
активности 

Такмичења Огледни и 
угледни 
часови 

Остало укупно 

Сања Ивановић 0 23 0 0 1 24 

Саша Ивановић 0 38 0 0 1 39 

ОДСЕК ХАРМОНИКЕ 0 61 0 0 2 63 
 
 
 
 
 
 



 

 

Извештај о реализацији огледних и угледних часова 

У току школске 2019/20. године наставници су присуствовали огледним и угледним часовима које су одржали наставници са других наставних 
одсека. 

датум Врста часа Наставник  Наставна јединица 

24.10.2019. Угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Домаћи композитори-радионица 

20.12.2019. Огледни час                                                                                     Драгица Стојановић  
Издржавање тонова, лествица, Бе-дур, Боерстоел-етида бр.1 
Дона, Дона комад, Р. ЛазиЋ Мелодија без нслова и Изнад дуге 

23.01.2020. Угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Музички инструменти-квиз 

28.01.2020. Огледни час                                                                                    Драшко Божовић Е-дур скала, Левидова 2 етиде 

 

 
11. Седнице стручног већа 

Седнице Стручног већа су одржане по распореду усвојеном Годишњим планом рада стручног већа, осим седница 
планираних за 01.04.2020. и 29.04.2020. године, које нису могле бити одржане због епидемије вируса COVID-19. 
Уместо ових седница одржана је седница 01.06.2020. године на којој су обрађене све тачке дневног реда које нису 
могле бити обрађене у априлу месецу. 
На дневном реду седница стручног већа су се, поред планираних, нашла и многа тренутно актуелна питања. 
Током школске 2019/20. године одржано је укупно 11 седница Стручног већа: 11.09.2019.; 30.10.2019.; 28.01.2020.; 
26.02.2020.; 01.06.2020.; 05.06.2020.; 17.06.2020.; 22.06.2020.; 01.07.2020.; 24.08.2020. и 26.08.2020. године. 

 
                                                                      
       



 

3.6.5. Извештај о реализацији Плана рада стручног већа виолине 

 

Извештај о реализацији Годишњег плана 
рада стручног већа 

Виолине 

за школску 2019/2020. годину 
 
 

Чланови стручног већа 
1. Проф. Јелена Цаковић Љубеновић 
2. Проф. Марија Ракоњац 
 

 

Квалификациона структура  Мр Спец. 
VII 

(Мастер) 
Основне 
студије 

VI IV II Укупно 

Укупан број наставника   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              2 

 
 

 

1. Извештај о реализацији планираних активности стручног већа 
 

Време 
реализације 

Садржај и врсте реализованих активности 

Септембар Дати предлози и сугестије за поделу предмета на наставнике 
Утврђен распоред ученика по класама  
Дати предлози и сугестије за израду распореда часова 
Исказане потреба за ученицима и формиране класе 
09.09. - Одржани родитељски састанци у присуству директора школе  



 

Извршен избор чланова Савета родитеља 
Усвојен План рада стручног већа 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у први разред 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у припремни разред 
Извршена провера евиденције и документације у целини 
Сачињен Извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 11.09. 
- Извештај о раду Стручног већа достављен директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 11.09. 

15.09. – Ученици учествовали у реализацији програма манифестације коју организује Градска општина Младеновац 
поводом обележавања годишњице отварања спомен чесме на Црквенцу 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 

Октобар Отворена матична документација за све ученике првог разреда и извршена провера стања матичне документације за 
претходни период 
Извршена провера педагошке евиденције и документације у целини 

09.10. – Концертом ученика обележена Дечја недеља 

Континуирано праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћени ефекти додатног и допунског рада 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 



 

Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
16.10. – Одржан концерт ученика и наставника у Геронтолошком центру 
21.10.– 31.10. - Одржани Интерни часови са родитељским састанцима 
25.10. – Одржане смотре ученика II – VI разреда 
- 24.10.– 30.10. – Извршена провера педагошке документације 
- 24.10. – 30.10. - Сачињени Извештаjи наставника за први класификациони период 
- Сачињен Извештај о раду Стручног већа 
- Излет ученика – обилазак институција културе (Београдска филхармонија, Народни музеј, Музеј илузија) – одложен 
за 08.04.2020. године због проблема са превозником, а услед немогућности поступања у складу са новим Законом о 
саобраћају (нови, пооштрени, услови за превоз деце) 
Одржана Седница Стручног већа - 30.10. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 30.10. 
Први класификациони период – верификација успеха 
26.10. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
30.10. у 1700 – Одржан Концерт поводом завршетка првог тромесечја 

Новембар 02.11. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  
06.11.- Одржан Концерт за полазнике Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ 
16. и 17.11. – Наставници учествовали у реализацији школске манифестације/такмичења „Српска соло песма“ 
17.11. – Наставници учествовали у реализацији школске манифестације/такмичења „Српска традиционална песма“ 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 



 

Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
23.11. - Чланови Стручног већа пружили помоћ око организовања и реализације психолошких радионица за ученике  

Децембар 06.12. – Чланови Стручног већа пружили помоћ око организовања и реализације предавања/трибине за родитеље 
Председник Стручног већа извршо обилазак наставе 
05.-07.12. – Наставници главног предмета присуствовали смотрама солфеђа 
Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
Одржани Интерни часови са родитељским састанцима 
23.12.– Одржане смотре ученика I – VI разреда 
23. – 27.12. – Обављено Преслушавање и евидентирање кандидата за Републичко такмичење и Републички фестивал 
музичких и балетских школа Србије 
25.12. у 1700 сати – Одржан Новогодишњи концерт - под маскама ученика млађих разреда у сали школе 
27.12. у 1100 сати – Одржан Новогодишњи концерт ученика и наставника намењен деци и омладини са посебним 
потребама 
27.12. у 1700 сати – Одржан Новогодишњи концерт ученика и наставника у сали школе 

Јануар  01.01.– 07.01. – Новогодишњи празници 
11.01. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 



 

Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
20. – 24.01. – Обављено Преслушавање за Републичко такмичење ради пријављивања кандидата 
20. – 24.01. – Извршен одабир тачака за Светосавски концерт на нивоу одсека 
22. – 24.01. – Извршен преглед и сређивање целокупне педагошке документације и евиденције 
- Извршена припрема Извештаја за други класификациони период: 
а) Поједниачни полугодишњи Извештаји сваког наставника о свом раду достављени Председнику стручног већа 
б) Сачињен Полугодишњи извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 28.01. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 28.01. 
Други класификациони период – верификација успеха 
24. јануар – Градска општина Младеновац уручила Јавна признања ученицима школе за освојене награде на 
републичким и међународним такмичењима, која се налазе у Календару такмичења Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. 
27. – Одржан Концерт поводом школске славе Свети Сава и обављена подела ђачких књижица 

Фебруар 01.02. – 17.02. – Зимски распуст  
03.02.– 14.02. – Извршена провера педагошке документације 
Реализоване слободне активности 
Реализована Додатна наставе за ученике такмичаре 
03.-24.02. - Реализован мајсторски курс – Зимска школа за ученике виолине 
20.02. – Концерт у оквиру Зимске школа за ученике виолине у МШ „Мокрањац“ у Београду 
24.02. – Концерт у оквиру Зимске школа за ученике виолине у МШ „Стеван Христић“ у Младеновцу 
Извршено планирање концертне активности у наредном периоду 
Преношење искуства са семинара „Систем за осигурање квалитета кроз јединство самовредновања“ 
Представљање резултата истраживања о Сарадњи породице и школе 
Одржана Седница стр. већа - 26.02. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.02. 
Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  



 

26.02. – Одржано Преслушавање за Републички фестивал МБШС, извршена провера свих података свих учесника, 
провера Правилника РФ и одабир шире Фестивалске екипе 
Сачињен План одласка ученика на такмичења 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 

Март Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе  
06.  – Одржан Концерт ученика поводом Дана жена 
09.03. – 13.03. – Обављено Преслушавање за Републичко такмичење – елиминационо (и објављен коначан списак 
представника на РТ) 
Реализована припремна настава за ученике који се припремају за полагање  пријемног испита за упис у СМШ  
Вршене припреме за учешће ученика на Републичком такмичењу 
Утврђене Пропозиције за манифестацију/такмичење „Меморијал Аца Панић“  
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Пружана помоћ наставнику – приправнику  
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Почев од 17.03.2020. – Реализована настава на даљину 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
23.03. – Смотре ученика I – VI разреда 

Април Реализована настава на даљину (и за време ускршњих празника) 



 

Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 

- Седница Стручног већа - 01.04. 
- Седнициа Наставничког већа - 01.04. 
- Концерт поводом завршетка трећег класификационог периода  
- Републичко такмичење 
- Концерти за ученике млађих разреда ОШ у оквиру припрема за Пријемни испит 
- Седница Стручног већа - 24.04. 
- Седница Наставничког већа - 24.04. 

Мај 01.05. и 02.05. – Првомајски празници 
Реализована припремна настава на даљину за ученике који се припремају за полагање пријемног испита за упис у 
СМШ  

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Отворени су испитни записници за испите у јунском испитном року 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
- Републички фестивал МБШС 
- Концерт на отвореном 
- Манифестација „Дан дечјег културног стваралаштва“ у организацији Локалног савета родитеља 
- Школска манифестација - Такмичење «Меморијал Аца Панић» 

Јун 05.06. – Одржани Испити за ученике завршних разреда 

08.06. – (понедељак) – Пријемни испит - Званични рок за инструменталне одсеке 
15.06. – (понедељак) – Одржан Пријемни испит - Накнадни рок за инструменталне одсеке у 1000  
15.06. – (понедељак) - Одржан Пријемни испит - Званични рок за одсек соло певања у 1200  

Извршено Праћење остваривања Школског програма  
Одржана Седница Стручног већа - 05.06. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 05.06. 
Верификација успеха за ученике завршних разреда 
08.06. – Извршена подела сведочанстава за завршне разреде који настављају школовање у СМШ 



 

Одржана Седница Стручног већа - 17.06.  
Сачињен Годишњи извештај о раду Стручног већа 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Извршено сређивање и преглед целокупне евиденције и документације наставника (Председник стручног већа) 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 17.06. 
Четврти класификациони период – верификација успеха 
23.06. – 26.06. – Извршен упис ученика у први разред 
23.06. – 26.06. – Извршен упис пис ученика у наредни разред 
Извршена Расподела ученика првог разреда по класама 
Одржана Седница Стручног већа - 22.06. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 22.06. 
Сачињени Индивидуални годишњи извештаји о раду наставника 
Сачињен Годишњи Извештај о раду Стручног већа 
23.06. – 30.06. – Обављени Појединачни састанци директора школе са члановима већа 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
- Годишњи испити и смотре нису реализовани сходно Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 
611-00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године 
- Концерт поводом Дана школе 

Јул 
 

Извршена припрема за увид директора школе у комплетну педагошку евиденцију и документацију за текућу и за 
наредну школску годину 
Извршена контрола Записника и Извештаја о раду Стручног већа за претходну школску годину и Плана рада Стручног 
већа за наредну школску годину 
Одржана Седница Стручног већа - 01.07. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 01.07. 

Август Одржана Седница Стручног већа - 24.08.  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 24.08. 
Извршена припрема за штампу материјала за ученике и родитеље за септембар (Календар, Годишњи план активности, 
датуми одржавања смотри и испита итд.) 
Сачињен Предлог глобалног и оперативног плана рада Стручног већа 



 

Одржана Седница Стручног већа - 28.08. – Дневни ред 
Утврђен распоред ученика по класама 
Прикупљене информације неопходне за израду распореда часова  
Разматрани предлози распореда часова наставника 
Евидентиране потреба за ученицима по класама до пуног радног времена наставника 
Разматран Извештај о сталном стручном усавршавању наставника 
Разматрани Предлози за израду плана сталног стручног усавршавања наставника 
Извршена анализа стања безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
Дати предлози за израду Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања  
Утврђен глобални и оперативни план рада евиденције и документације 
Разматране могућности укључивања чланова Стручног већа у реализацију Акционог плана током наредне школске 
године 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.08. 

 

 

 

 
2. Настава 
У школској 2019/20. години није било проблема са организацијом наставе, везано за наставни кадар, а настава је 
била стручно заступљена и у потпуности је реализована, с тим што је за време трајања ванредног стања (почев од 
17.03.2020.) организована настава на даљину. 

 
 
 
 
 



 

3. Извештај о бројном стању и успеху ученика по класама 
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Укупан број 
изостанака 
по класама  

из свих 
предмета 

Л I II III П Др. О Н 

Јелена Цаковић 
Љубеновић 

16 0 0 16 0 16 0 4,55 34 0 0 1 0 0 0 1 65 0 

Марија Ракоњац 17 0 0 17 0 17 0 4,73 28 0 0 0 0 0 0 0 203 0 
ВИОЛИНА 33 0 0 33 0 33 0 4,64 62 0 0 1 0 0 0 1 268 0 

 
 
4. Извештај о успеху ученика завршних разреда 

Успех ученика Завршних разреда у школској 2019/20. 
Бр. Главни предмет Класа Просечна 

оцена 
СМШ и Ученик 

генерације 
Пријемни испит 

број бодова 
 Виолина: 5 ученика  (4,60)   

1. Деспотовић Лазар Јелена Цаковић Љубеновић (3,80)   

2. Илић Јулијана                       Јелена Цаковић Љубеновић (4,60)   

3. Фила Нора                    Јелена Цаковић Љубеновић (5,00) МШ „Мокрањац“ - Београд 291,30 од 300 бодова 

4. Кузмановић Сара Марија Ракоњац (4,60)   

5. Стојановић Анђела               Марија Ракоњац (5,00)   

Наставак школовања у СМШ 

Пријемни испит за СМШ полагао је 1 ученик:  

Нора Фила – виолина - класа Јелена Цаковић Љубеновић – МШ „Мокрањац“ – Београд  
Ученик генерације 

/ 



 

5. Извештај о реализацији часова 
РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА у школској 2019/20. години - По класама и на нивоу наставног одсека 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

ПЛАНИРАНО 
часова  

од 45 мин.  
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАН
О часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАН
О часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

Јелена Цаковић Љубеновић 770 886,67 886,67 70 70 70 0 0 

Марија Ракоњац 770 933,33 933,33 70 70 70 0 0 

ВИОЛИНА 1.540 1.820,00 1.820,00 140 140 140 0 0 
 

Током школске године реализовани су сви планирани часови, с тим што су наставници примили већи број ученика и 
планирали већи број часова него што је потребно у оквиру предвиђене норме. 
Наставници су одржали планирани број часова додатне/допунске наставе у оквиру предвиђене норме. 
Континуирано су праћени ефекти додатног и допунског рада. 

 
 

6. Извештај о реализацији смотри и испита 
Смотре су током првог полугодишта реализоване по плану. 
Мартовске и јунске Смотре нису могле бити реализоване због уведеног ванредног стања услед епидемије вируса COVID-19. 

Реализовано/ 
Нереализовано 

Месец Виолина 

Реализовано X 25.10.2019. - II-VI разреда 

Реализовано XII 23.12.2019. - I-VI разреда 

Није реализовано III 23.03.2020. - I-VI разреда 

Није реализовано VI 11.06.2020. - I и II разреда 



 

 
Због актуелне ситуације са епидемијом корона вируса, а по Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-
00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године, годишњи испити и смотре нису реализовани, већ су ученици оцењени годишњом 
оценом за рад током целе школске године, укључујући и рад током реализације наставе на даљину.  
Испити су реализовани само за ученике завршних разреда уз доследно спровођење свих прописаних мера заштите. 

 
 
Датум и време одржавања Испита за завршне разреде - 05.06. у 900 
 

 

7. Опремљеност наставним средствима 
Инструментариј и опрема Стање 31.08.2019. Отписано 

31.12.2019. 
Набављено 
до 
31.12.2019. 

Набављено  
до  
31.08.2020. 

Стање 31.08.2020. Недостаје 

Виолине Укупно 34 -  - - Укупно 34 
- 1 школска  
- 1 концертна  

Метрономи Укупно 2 - - - Укупно 2 - 

Пултеви Укупно 4 - - - Укупно 4 - 

 
На седници стручног већа одржаној 22.06.2020. године констатовано је да су сва постојећа наставна средства у 
употреби. 
Током ове школске године извршена је набавка 17 кутија за виолину и 11 гудала, тако да су све дотрајале кутије и 
гудала замењени новим. 

 
 
 



 

8. Извештај о реализацији ваннаставних активности 
 

Чланови стручног већа учествовали су у реализацији следећих ваннаставних активности: 
Датум Ваннаставна активност 

09.10.2019. Концерт за ученике првог разреда поводом обележавања Дечје недеље 

16.10.2019. Концерт ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ у Геронтолошком центру поводом обележавања месеца солидарности са 
старим лицима 

30.10.2019. Концерт ученика поводом завршетка првог класификационог периода – Сала школе 

31.10.2019. Јавни час - класа клавира, проф. Катарина Жикић и класе виолине проф. Јелена Цаковић Љубеновић и проф. Марија Ракоњац 

06.11.2019. Концерт, презентација музичких инструмената и дружење ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ са полазницима Предшколске 
установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу – Вртић „Дуга“  

23.11.2019. Радионица за групу млађих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - психолог  

23.11.2019. Радионица за групу старијих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - психолог 

29.11.2019. Концерт и презентација музичких инструмената за ученике првог разреда ОШ „Коста Ђукић“ 
у оквиру пројектне наставе 

06.12.2019. Наступ ученика виолине у класи проф. Јелене Цаковић Љубеновић на такмичењу „Меморијал Коста Манојловић“ у ОМШ „Божидар 
Трудић“ у Смедеревској Паланци 

06.12.2019. Предавање за родитеље на тему „Наша деца и савремена технологија“ 

25.12.2019. Новогодишњи концерт под маскама и новогодишња журка у Сали школе 

26.12.2019. Јавни час - виолине проф. Јелена Цаковић Љубеновић и проф. Марија Ракоњац 

27.12.2019. Новогодишњи концерт за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине са посебним потребама 

27.12.2019. Новогодишњи концерт ученика и професора у Сали школе 

24.01.2020. Наступ ученика на Свечаној академији поводом обележавања школске славе Свети Сава у организацији Градске општина Младеновац 
и Техничке школе у Младеновцу. 

27.01.2020. Концерт поводом школске славе Свети Сава у Сали школе 

20.02.2020. Концерт полазника Зимске школе виолине – Проф. Вениа Жарковић у Концертној сали МШ „Мокрањац“ у Београду, Организатор 
ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац у сарадњи са МШ „Мокрањац“ - Београд, Гости – ученици музичких школа  („Ватрослав 
Лисински“ и „Мокрањац“ из Београда, „Јован Бандур“ из Панчева, „Божидар Трудић“ из Смедеревске Паланке и ОМШ „Стеван 
Христић“ - Младеновац) 

24.02.2020. Концерт полазника Зимске школе виолине – Проф. Вениа Жарковић, у Концертној сали ОМШ „Стеван Христић“ у Младеновцу, 
Организатор ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац. Наступили су ученици музичких школа Београда („Ватрослав Лисински“ и 



 

„Мокрањац“ из Београда, „Јован Бандур“ из Панчева, „Божидар Трудић“ из Смедеревске Паланке и ОМШ „Стеван Христић“ - 
Младеновац) 

06.03.2020. Учествовање ученице Норе Филе на 18. Такмичењу младих солфеђиста у Пожаревцу 

06.03.2020. Концерт ученика поводом Дана жена 

 
 

9. Извештај о пласману ученика на такмичењима 
 

Све освојене награде – Број освојених награда по класама и на нивоу одсека у школској 2019/20. 

Наставник Лауреат I II III Похвала Друго УКУПНО 
ЗА НАСТАВНИ 

ОДСЕК↓ 
Јелена Цаковић Љубеновић 0 0 1 0 0 0 1 

Виолина 
1 

Марија Ракоњац 0 0 0 0 0 0 0 

УКУПНО - ВИОЛИНА 0 0 1 0 0 0 1 

 
Називи такмичења и имена ученика који су освајали награде у школској 2019/20. години: 
 
Међународно такмичење "Меморијал Коста Манојловић" у Смедеревској Паланци - 06.12.2019. 

1. Нора Фила - VI разред виолине, класа проф. Јелена Цаковић Љубеновић - II награда (89,00) 
 

Ученици су се припремали и били пријављени за учешће на Републичком такмичењу и Републичком фестивалу 
музичких и балетских школа Србије, као и на великом броју такмичења у организацији музичких школа, али 
такмичењима нису приступили из разлога што иста нису одржана због епидемије вируса COVID-19. 
На предлог Наставничког већа и Савета родитеља, а Одлуком Школског одбора, није било награђивања наставника 
за остварене резултате у школској 2019/20. години. 

 



 

10. Извештај о Стручном усавршавању наставника 
Током школске 2019/20. године присуство наставника акредитованим програмима намењеним стручном 
усавршавању одвијало се у складу са Планом стручног усавршавања, актуелном понудом програма сталног стручног 
усавршавања и материјалним могућностима школе. 

1. 

Назив семинара: „Хеуристичке методе у читању музичког дела“ 

Каталошки број: 965 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор Проф. Дејан 
Синадиновић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 16 

Запослени који су похађали семинар: - Јелена Цаковић Љубеновић 
- Марија Ракоњац  

 

2. 

Назив семинара: „Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: Приступ тумачењу и интерпретацији“ 

Каталошки број: 943 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор Проф. Зоран 
Божанић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 8 

Запослени који су похађали семинар: - Јелена Цаковић Љубеновић 
- Марија Ракоњац  



 

 
Током школске 2019/20. године остварено је укупно 48 бодова стручног усавршавања ван установе. 

 
 
 

Табеларни преглед броја остварених сати стручног усавршавања наставника у току прве године петогодишњег циклуса  
(01.09.2019. - 31.08.2020.) 

ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац - Бодови стручног усавршавања - 01.09.2019.-31.08.2020. 

Бр. 

Име и презиме запосленог 

К1 К2 К3 К4 Укупно П  Бодови 
Стр. Скуп/конф. 

 УКУПНО 
БОДОВА 

↓ 

 

 Јелена Цаковић Љубеновић 24    24 П3    24  

 Марија Ракоњац 24    24 П3    24  

            

Укупно 48    48 П3  0  48  

 
 
 
 

Табеларни приказ остварених бодова/сати стручног усавршавања у установи  (01.09.2019. - 31.08.2020.) 

Име и презиме 
запосленог 

Манифестације у 
организацији школе 

Концертне 
активности 

Такмичења Огледни и 
угледни 
часови 

Остало укупно 

Јелена Цаковић 
Љубеновић  

8 106 60 0 2 176 

Марија Ракоњац 0 51 0 0 2 53 

ОДСЕК ВИОЛИНЕ 8 157 60 0 4 229 
 
 



 

 

Извештај о реализацији огледних и угледних часова 

У току школске 2019/20. године наставници су присуствовали огледним и угледним часовима које су одржали наставници са других наставних 
одсека. 

датум Врста часа Наставник  Наставна јединица 

24.10.2019. Угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Домаћи композитори-радионица 

20.12.2019. Огледни час                                                                                     Драгица Стојановић  
Издржавање тонова, лествица, Бе-дур, Боерстоел-етида бр.1 
Дона, Дона комад, Р. ЛазиЋ Мелодија без нслова и Изнад дуге 

23.01.2020. Угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Музички инструменти-квиз 

28.01.2020. Огледни час                                                                                    Драшко Божовић Е-дур скала, Левидова 2 етиде 

 

 
11. Седнице стручног већа 

Седнице Стручног већа су одржане по распореду усвојеном Годишњим планом рада стручног већа, осим седница 
планираних за 01.04.2020. и 29.04.2020. године, које нису могле бити одржане због епидемије вируса COVID-19. 
Уместо ових седница одржана је седница 01.06.2020. године на којој су обрађене све тачке дневног реда које нису 
могле бити обрађене у априлу месецу. 
На дневном реду седница стручног већа су се, поред планираних, нашла и многа тренутно актуелна питања. 
Током школске 2019/20. године одржано је укупно 11 седница Стручног већа: 11.09.2019.; 30.10.2019.; 28.01.2020.; 
26.02.2020.; 01.06.2020.; 05.06.2020.; 17.06.2020.; 22.06.2020.; 01.07.2020.; 24.08.2020. и 26.08.2020. године. 

 
    
 
   



 

3.6.6. Извештај о реализацији Плана рада стручног већа гитаре 

 

 

Извештај о реализацији Годишњег плана 
рада стручног већа 

Гитаре 

за школску 2019/2020. годину 
 

 

Чланови стручног већа 
1. Данило Милојковић 

2. Јована Коматовић 

 

Квалификациона структура  Мр Спец. 
VII 

(Мастер) 
Основне 
студије 

VI IV II Укупно 

Укупан број наставника 0 0 1 1 0 0 0 2 

 
 

 

1. Извештај о реализацији планираних активности стручног већа 
 

Време 
реализације 

Садржај и врсте реализованих активности 

Септембар Дати предлози и сугестије за поделу предмета на наставнике 
Утврђен распоред ученика по класама  
Дати предлози и сугестије за израду распореда часова 



 

Исказане потреба за ученицима и формиране класе 
10.09. - Одржани родитељски састанци у присуству директора школе  
Извршен избор чланова Савета родитеља 
Усвојен План рада стручног већа 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у први разред 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у припремни разред 
Извршена провера евиденције и документације у целини 
Сачињен Извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 11.09. 
- Извештај о раду Стручног већа достављен директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 11.09. 

15.09. – Ученици учествовали у реализацији програма манифестације коју организује Градска општина Младеновац 
поводом обележавања годишњице отварања спомен чесме на Црквенцу 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Пружана помоћ новопридошлом наставнику 
Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 

Октобар Отворена матична документација за све ученике првог разреда и извршена провера стања матичне документације за 
претходни период 
Извршена провера педагошке евиденције и документације у целини 

09.10. – Концертом ученика обележена Дечја недеља 

Континуирано праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћени ефекти додатног и допунског рада 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 



 

Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
16.10. – Одржан концерт ученика и наставника у Геронтолошком центру 
21.10.– 31.10. - Одржани Интерни часови са родитељским састанцима 
- 24.10.– 30.10. – Извршена провера педагошке документације 
- 24.10. – 30.10. - Сачињени Извештаjи наставника за први класификациони период 
- Сачињен Извештај о раду Стручног већа 
- Излет ученика – обилазак институција културе (Београдска филхармонија, Народни музеј, Музеј илузија) – одложен 
за 08.04.2020. године због проблема са превозником, а услед немогућности поступања у складу са новим Законом о 
саобраћају (нови, пооштрени, услови за превоз деце) 
Одржана Седница Стручног већа - 30.10. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 30.10. 
Први класификациони период – верификација успеха 
26.10. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
30.10. у 1700 – Одржан Концерт поводом завршетка првог тромесечја 

Новембар 02.11. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
06.11.- Одржан Концерт за полазнике Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ 
16. и 17.11. – Наставници учествовали у реализацији школске манифестације/такмичења „Српска соло песма“ 
17.11. – Наставници учествовали у реализацији школске манифестације/такмичења „Српска традиционална песма“ 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Пружана помоћ новопридошлом наставнику  
Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 



 

Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
23.11. - Чланови Стручног већа пружили помоћ око организовања и реализације психолошких радионица за ученике  

Децембар 06.12. – Чланови Стручног већа пружили помоћ око организовања и реализације предавања/трибине за родитеље 
Председник Стручног већа извршо обилазак наставе 
05.-07.12. – Наставници главног предмета присуствовали смотрама солфеђа 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
Одржани Интерни часови са родитељским састанцима 
24.12.– Одржане смотре ученика I – VI разреда 
23. – 27.12. – Обављено Преслушавање и евидентирање кандидата за Републичко такмичење и Републички фестивал 
музичких и балетских школа Србије 
25.12. у 1700 сати – Одржан Новогодишњи концерт - под маскама ученика млађих разреда у сали школе 
27.12. у 1100 сати – Одржан Новогодишњи концерт ученика и наставника намењен деци и омладини са посебним 
потребама 
27.12. у 1700 сати – Одржан Новогодишњи концерт ученика и наставника у сали школе 

Јануар  01.01.– 07.01. – Новогодишњи празници 
11.01. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Пружана помоћ новопридошлом наставнику  
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 



 

Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
20. – 24.01. – Обављено Преслушавање за Републичко такмичење ради пријављивања кандидата 
20. – 24.01. – Извршен одабир тачака за Светосавски концерт на нивоу одсека 
22. – 24.01. – Извршен преглед и сређивање целокупне педагошке документације и евиденције 
- Извршена припрема Извештаја за други класификациони период: 
а) Поједниачни полугодишњи Извештаји сваког наставника о свом раду достављени Председнику стручног већа 
б) Сачињен Полугодишњи извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 28.01. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 28.01. 
Други класификациони период – верификација успеха 
24. јануар – Градска општина Младеновац уручила Јавна признања ученицима школе за освојене награде на 
републичким и међународним такмичењима, која се налазе у Календару такмичења Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. 
27. – Одржан Концерт поводом школске славе Свети Сава и обављена подела ђачких књижица 

Фебруар 01.02. – 17.02. – Зимски распуст  
03.02.– 14.02. – Извршена провера педагошке документације 
Реализоване слободне активности 
Реализована Додатна наставе за ученике такмичаре 
Извршено планирање концертне активности у наредном периоду 
Преношење искуства са семинара „Систем за осигурање квалитета кроз јединство самовредновања“ 
Представљање резултата истраживања о Сарадњи породице и школе 
Одржана Седница стр. већа - 26.02. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.02. 
26.02. – Одржано Преслушавање за Републички фестивал МБШС, извршена провера свих података свих учесника, 
провера Правилника РФ и одабир шире Фестивалске екипе 
Сачињен План одласка ученика на такмичења 



 

Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Пружана помоћ новопридошлом наставнику  
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 

Март Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе  
06.  – Одржан Концерт ученика поводом Дана жена 
09.03. – 13.03. – Обављено Преслушавање за Републичко такмичење – елиминационо (и објављен коначан списак 
представника на РТ) 
Вршене припреме за учешће ученика на Републичком такмичењу 
Утврђене Пропозиције за манифестацију/такмичење „Меморијал Аца Панић“  
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Пружана помоћ новопридошлом наставнику  
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
17.03.2020. – Реализована настава на даљину 

Април Реализована настава на даљину (и за време ускршњих празника) 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 

- Седница Стручног већа - 01.04. 
- Седнициа Наставничког већа - 01.04. 
- Концерт поводом завршетка трећег класификационог периода  
- Републичко такмичење 
- Концерти за ученике млађих разреда ОШ у оквиру припрема за Пријемни испит 



 

- „Урбан Поп – Рок Фестивал“ 
- Седница Стручног већа - 24.04. 
- Седница Наставничког већа - 24.04. 

Активности које НИСУ БИЛЕ ПЛАНИРАНЕ, А РЕАЛИЗОВАНЕ СУ: 
Организовано је прикупљање ученичких фотографија ускршњих јаја, од којих су најуспешније објављене на сајту школе 

Мај 01.05. и 02.05. – Првомајски празници 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Отворени су испитни записници за испите у јунском испитном року 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
- Републички фестивал МБШС 
- Концерт на отвореном 
- Манифестација „Дан дечјег културног стваралаштва“ у организацији Локалног савета родитеља 
- Школска манифестација - Такмичење «Меморијал Аца Панић» 

Јун 05.06. – Одржани Испити за ученике завршних разреда 

08.06. – (понедељак) – Пријемни испит - Званични рок за инструменталне одсеке 
15.06. – (понедељак) – Одржан Пријемни испит - Накнадни рок за инструменталне одсеке у 1000  
15.06. – (понедељак) - Одржан Пријемни испит - Званични рок за одсек соло певања у 1200  

Извршено Праћење остваривања Школског програма  
Одржана Седница Стручног већа - 05.06. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 05.06. 
Верификација успеха за ученике завршних разреда 
Одржана Седница Стручног већа - 17.06.  
Сачињен Годишњи извештај о раду Стручног већа 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Извршено сређивање и преглед целокупне евиденције и документације наставника (Председник стручног већа) 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 17.06. 
Четврти класификациони период – верификација успеха 
23.06. – 26.06. – Извршен упис ученика у први разред 



 

23.06. – 26.06. – Извршен упис пис ученика у наредни разред 
Извршена Расподела ученика првог разреда по класама 
Одржана Седница Стручног већа - 22.06. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 22.06. 
Сачињени Индивидуални годишњи извештаји о раду наставника 
Сачињен Годишњи Извештај о раду Стручног већа 
23.06. – 30.06. – Обављени Појединачни састанци директора школе са члановима већа 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
- Годишњи испити и смотре нису реализовани сходно Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 
611-00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године 
- Концерт поводом Дана школе 

Јул 
 

Извршена припрема за увид директора школе у комплетну педагошку евиденцију и документацију за текућу и за 
наредну школску годину 
Извршена контрола Записника и Извештаја о раду Стручног већа за претходну школску годину и Плана рада Стручног 
већа за наредну школску годину 
Одржана Седница Стручног већа - 01.07. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 01.07. 

Август Одржана Седница Стручног већа - 24.08.  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 24.08. 
Извршена припрема за штампу материјала за ученике и родитеље за септембар (Календар, Годишњи план активности, 
датуми одржавања смотри и испита итд.) 
Сачињен Предлог глобалног и оперативног плана рада Стручног већа 
Одржана Седница Стручног већа - 28.08. – Дневни ред 
Утврђен распоред ученика по класама 
Прикупљене информације неопходне за израду распореда часова  
Разматрани предлози распореда часова наставника 
Евидентиране потреба за ученицима по класама до пуног радног времена наставника 
Разматран Извештај о сталном стручном усавршавању наставника 
Разматрани Предлози за израду плана сталног стручног усавршавања наставника 



 

Извршена анализа стања безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
Дати предлози за израду Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања  
Утврђен глобални и оперативни план рада евиденције и документације 
Разматране могућности укључивања чланова Стручног већа у реализацију Акционог плана током наредне школске 
године 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.08. 

 

 

 

2. Настава 
У школској 2019/20. години није било проблема са организацијом наставе. Настава је реализована у потпуности, с 
тим што је за време трајања ванредног стања (почев од 17.03.2020.) организована настава на даљину. 

 
 

3. Извештај о бројном стању и успеху ученика по класама 
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Укупан број 
изостанака 
по класама  

из свих 
предмета 

Л I II III П Др. О Н 

Данило Милојковић 16 0 0 16 0 16 0 4,57 34 0 2 3 0 1 0 6 111 0 
Јована Коматовић 17 0 0 17 0 17 0 3,98 29 0 0 3 0 0 0 3 175 0 
ГИТАРА 33 0 0 33 0 33 0 4,28 63 0 2 6 0 1 0 9 286 0 

 



 

4. Извештај о успеху ученика завршних разреда 
Успех ученика Завршних разреда у школској 2019/20. 

Бр. Главни предмет Класа Просечна 
оцена 

СМШ и Ученик 
генерације 

Пријемни испит 
број бодова 

 Гитара: 7 ученика  (4,57)   

1. Јанковић Димитрије Данило Милојковић (4,80)   

2. Јаредић Елеонора Данило Милојковић (4,20)   

3. Јовановић Јана Данило Милојковић (4,60)   

4. Марковић Огњен Данило Милојковић (4,20)   

5. Милосављевић Богдан Данило Милојковић (4,20)   

6. Мишић Милица Данило Милојковић (5,00)   

7. Павић Никола                         Данило Милојковић (5,00)   

Наставак школовања у СМШ 

/  
Ученик генерације 

/ 
 

5. Извештај о реализацији часова 
РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА у школској 2019/20. години - По класама и на нивоу наставног одсека 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

ПЛАНИРАНО 
часова  

од 45 мин.  
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАН
О часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАН
О часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

Данило Милојковић 770 910,00 910,00 70 70 70 0 0 

Јована Коматовић 770 933,33 933,33 70 70 70 0 0 

ГИТАРА 1.540 1.843,33 1.843,33 140 140 140 0 0 



 

 
Током школске године реализовани су сви планирани часови, с тим што су наставници примили већи број ученика и 
планирали већи број часова него што је потребно у оквиру предвиђене норме. 
Наставници су одржали планирани број часова додатне/допунске наставе у оквиру предвиђене норме. 
Континуирано су праћени ефекти додатног и допунског рада. 

 
 

6. Извештај о реализацији смотри и испита 
 
Смотре су током првог полугодишта реализоване по плану. 
Мартовске и јунске Смотре нису могле бити реализоване због уведеног ванредног стања услед епидемије вируса COVID-19. 
 

Реализовано/Нереализовано Месец Гитара 

Реализовано XII 24.12.2019. - I-VI разреда 

Није реализовано VI 08.06.2020. - I и II разред 
 
 
Због актуелне ситуације са епидемијом корона вируса, а по Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-
00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године, годишњи испити и смотре нису реализовани, већ су ученици оцењени годишњом 
оценом за рад током целе школске године, укључујући и рад током реализације наставе на даљину.  
Испити су реализовани само за ученике завршних разреда уз доследно спровођење свих прописаних мера заштите. 

 
Датум и време одржавања Испита за завршне разреде: 05.06. у 1100 
 

 
 



 

7. Опремљеност наставним средствима 
Инструментариј и опрема Стање 31.08.2019. Отписано 

31.12.2019. 
Набављено 
до 
31.12.2019. 

Набављено  
до  
31.08.2020. 

Стање 31.08.2020. Недостаје 

Гитаре 
Укупно 3 
- 2 школске и  
- 1 концертна гитара 

- - 1 школска - Укупно 4 
- 3 школске и  
- 1 концертна гитара 

- 1 концертна  

Музички стуб Укупно 1 - - - Укупно 1 - 

Метрономи 
Укупно 7 
- 6 механичких 
- 1 електронски 

- - - Укупно 7 
- 6 механичких 
- 1 електронски 

- 

Пултеви 
Укупно 4 
 

- 
- - Укупно 4 

 
- 

 
На седници стручног већа одржаној 22.06.2020. године констатовано је да су сва постојећа наставна средства у 
употреби. 

 
8. Извештај о реализацији ваннаставних активности 
 

Чланови стручног већа учествовали су у реализацији следећих ваннаставних активности: 
Датум Ваннаставна активност 

09.10.2019. Концерт за ученике првог разреда поводом обележавања Дечје недеље 

16.10.2019. Концерт ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ у Геронтолошком центру поводом обележавања месеца солидарности са 
старим лицима 

30.10.2019. Концерт ученика поводом завршетка првог класификационог периода – Сала школе 

06.11.2019. Концерт, презентација музичких инструмената и дружење ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ са полазницима 
Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу – Вртић „Дуга“  

16.11.2019. Такмичење „Српска соло песма“ у Концертној сали школе 

17.11.2019. Такмичење „Српска соло песма“ у Концертној сали школе  

17.11.2019. Такмичење „Српска традиционална песма“ у просторијама Школе за основно образовање одраслих - Младеновац  



 

19.11.2019. Јавни час гитаре – класе Данило Милојковић и Јована Коматовић 

23.11.2019. Радионица за групу млађих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - психолог  

23.11.2019. Радионица за групу старијих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - психолог 

29.11.2019. Концерт и презентација музичких инструмената за ученике првог разреда ОШ „Коста Ђукић“ 
у оквиру пројектне наставе 

04.12.2019. Наступ ученика гитаре у класи проф. Јоване Коматовић на такмичењу „Меморијал Коста Манојловић“ у ОМШ „Божидар Трудић“ у 
Смедеревској Паланци 

06.12.2019. Предавање за родитеље на тему „Наша деца и савремена технологија“ 

25.12.2019. Новогодишњи концерт под маскама и новогодишња журка у Сали школе 

27.12.2019. Новогодишњи концерт за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине са посебним потребама 

27.12.2019. Новогодишњи концерт ученика и професора у Сали школе 

27.01.2020. Концерт поводом школске славе Свети Сава у Сали школе 

06.03.2020. Учествовање ученице Милице Мишић на 18. Такмичењу младих солфеђиста у Пожаревцу 

06.03.2020. Концерт ученика поводом Дана жена 

07.03.2020. Наступ ученика гитаре Анастасије Трајковић и Луке Јевђенијевића у класи проф. Јоване Коматовић и Милице Мишић у класи проф. 
Данила Милојковића на такмичењу „Меморијал Душан Протић“ у Београду 

 
 

9. Извештај о пласману ученика на такмичењима 
 

Све освојене награде – Број освојених награда по класама и на нивоу одсека у школској 2019/20. 

Наставник Лауреат I II III Похвала Друго УКУПНО 
ЗА НАСТАВНИ 

ОДСЕК↓ 
Данило Милојковић 0 2 3 0 1 0 6 

Гитара 
9 

Јована Коматовић 0 0 3 0 0 0 3 

УКУПНО - ГИТАРА 0 2 6 0 1 0 9 

 
 



 

Називи такмичења и имена ученика који су освајали награде у школској 2019/20. години:  
 
Међународно такмичење "Меморијал Коста Манојловић" у Смедеревској Паланци - 04.12.2019. 

1. Анастасија Трајковић – II разред гитаре, класа проф. Јована Коматовић - II награда (86,67) 
 
18. Такмичење младих солфеђиста – Пожаревац – 06.03.2020. 

4. Милица Мишић – VI разред теорије музике, класа проф. Јелена Глигорић - Милановић - II награда (84) 
 
20. Отворено такмичењe Меморијал „Душан Протић“ у МШ „Ватрослав Лисински“ у Београду – 07.03.2020. 

1. Лав Дабић – II разред гитаре, класа проф. Данило Милојковић – I награда (91) 
2. Лазар Ристовић – II разред гитаре, класа проф. Данило Милојковић – I награда (90) 
3. Милица Дабић – II разред гитаре, класа проф. Данило Милојковић – II награда (83) 
4. Лука Јаћимовић – II разред гитаре, класа проф. Данило Милојковић – II награда (82) 
5. Милица Мишић  – VI разред гитаре, класа проф. Данило Милојковић – Похвала (65) 
6. Анастасија Трајковић – II разред гитаре, класа проф. Јована Коматовић – II награда (88) 
7. Лука Јевђенијевић – III разред гитаре, класа проф. Јована Коматовић – II награда (82) 

 

На предлог Наставничког већа и Савета родитеља, а Одлуком Школског одбора, није било награђивања наставника 
за остварене резултате у школској 2019/20. години. 

 
10. Извештај о Стручном усавршавању наставника 
 
Током школске 2019/20. године присуство наставника акредитованим програмима намењеним стручном 
усавршавању одвијало се у складу са Планом стручног усавршавања, актуелном понудом програма сталног стручног 
усавршавања и материјалним могућностима школе. 
 
 
 



 

 
1. 

Назив семинара: „Хеуристичке методе у читању музичког дела“ 

Каталошки број: 965 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор 
Проф. Дејан Синадиновић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 16 

Запослени који су похађали семинар: - Данило Милојковић 
- Јована Коматовић 

 
 

2. 

Назив семинара: „Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: Приступ тумачењу и 
интерпретацији“ 

Каталошки број: 943 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор 
Проф. Зоран Божанић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 8 

Запослени који су похађали семинар: - Данило Милојковић 
- Јована Коматовић 

 

Током школске 2019/20. године остварено је укупно 48 бодова стручног усавршавања ван установе. 



 

 
Табеларни преглед броја остварених сати стручног усавршавања наставника у току прве године петогодишњег циклуса  

(01.09.2019. - 31.08.2020.) 

ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац - Бодови стручног усавршавања - 01.09.2019.-31.08.2020. 

Бр. 

Име и презиме запосленог 

К1 К2 К3 К4 Укупно П  Бодови 
Стр. Скуп/конф. 

 УКУПНО 
БОДОВА 

↓ 

 

 Данило Милојковић 24    24 П3    24  

 Јована Коматовић  24    24 П3    24  

            

Укупно 48    48 П3  0  48  

 
 
 

Табеларни приказ остварених бодова/сати стручног усавршавања у установи  (01.09.2019. - 31.08.2020.) 

Име и презиме 
запосленог 

Манифестације у 
организацији школе 

Концертне 
активности 

Такмичења Огледни и 
угледни 
часови 

Остало укупно 

Данило Милојковић 0 7 60 2 2 71 

Јована Каматовић 5 49 30 0 2 86 

ОДСЕК ГИТАРЕ 5 56 90 2 4 157 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Извештај о реализацији огледних и угледних часова 

У току школске 2019/20. године наставници су присуствовали огледним и угледним часовима које су одржали наставници са других наставних 
одсека. 

датум Врста часа Наставник  Наставна јединица 

24.10.2019. Угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Домаћи композитори-радионица 

20.12.2019. Огледни час                                                                                     Драгица Стојановић  
Издржавање тонова, лествица, Бе-дур, Боерстоел-етида бр.1 
Дона, Дона комад, Р. ЛазиЋ Мелодија без нслова и Изнад дуге 

23.01.2020. Угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Музички инструменти-квиз 

28.01.2020. Огледни час                                                                                    Драшко Божовић Е-дур скала, Левидова 2 етиде 

 

 
 
11. Седнице стручног већа 

Седнице Стручног већа су одржане по распореду усвојеном Годишњим планом рада стручног већа, осим седница 
планираних за 01.04.2020. и 29.04.2020. године, које нису могле бити одржане због епидемије вируса COVID-19. 
Уместо ових седница одржана је седница 01.06.2020. године на којој су обрађене све тачке дневног реда које нису 
могле бити обрађене у априлу месецу. 
На дневном реду седница стручног већа су се, поред планираних, нашла и многа тренутно актуелна питања. 
Током школске 2019/20. године одржано је укупно 11 седница Стручног већа: 11.09.2019.; 30.10.2019.; 28.01.2020.; 
26.02.2020.; 01.06.2020.; 05.06.2020.; 17.06.2020.; 22.06.2020.; 01.07.2020.; 24.08.2020. и 26.08.2020. године. 

 
 



 

3.6.7. Извештај о реализацији Плана рада стручног већа дувачких инструмената 

 

Извештај о реализацији Годишњег плана 
рада стручног већа 

Дувача 

за школску 2019/2020. годину 
 

 
Чланови стручног већа 
1. Проф.Зора Грбовић - флаута 

2. Проф. Драгица Стојановић – кларинет 

 

Квалификациона структура  Мр Спец. 
VII 

(Мастер) 
Основне 
студије 

VI IV II Укупно 

Укупан број наставника 0 0 2 0 0 0 0 2 

 
 
 

1. Извештај о реализацији планираних активности стручног већа 
 

Време 
реализације 

Садржај и врсте реализованих активности 

Септембар Дати предлози и сугестије за поделу предмета на наставнике 
Утврђен распоред ученика по класама  
Дати предлози и сугестије за израду распореда часова 
Исказане потреба за ученицима и формиране класе 



 

10.09. - Одржани родитељски састанци у присуству директора школе  
Извршен избор чланова Савета родитеља 
Усвојен План рада стручног већа 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у први разред 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у припремни разред 
Извршена провера евиденције и документације у целини 
Сачињен Извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 11.09. 
- Извештај о раду Стручног већа достављен директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 11.09. 

15.09. – Ученици учествовали у реализацији програма манифестације коју организује Градска општина Младеновац 
поводом обележавања годишњице отварања спомен чесме на Црквенцу 

26.09. - Ученици и наставници присуствовали Презентацији средњовековних музичких инструмената - проф. Љуба 
Димитријевић, у оквиру манифестације Дани европске баштине  

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 

Октобар Отворена матична документација за све ученике првог разреда и извршена провера стања матичне документације за 
претходни период 
Извршена провера педагошке евиденције и документације у целини 

09.10. – Концертом ученика обележена Дечја недеља 

Континуирано праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћени ефекти додатног и допунског рада 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 



 

Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
16.10. – Одржан концерт ученика и наставника у Геронтолошком центру 
21.10.– 31.10. - Одржани Интерни часови са родитељским састанцима 
- 24.10.– 30.10. – Извршена провера педагошке документације 
- 24.10. – 30.10. - Сачињени Извештаjи наставника за први класификациони период 
- Сачињен Извештај о раду Стручног већа 
- Излет ученика – обилазак институција културе (Београдска филхармонија, Народни музеј, Музеј илузија) – одложен 
за 08.04.2020. године због проблема са превозником, а услед немогућности поступања у складу са новим Законом о 
саобраћају (нови, пооштрени, услови за превоз деце) 
Одржана Седница Стручног већа - 30.10. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 30.10. 
Први класификациони период – верификација успеха 
26.10. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
30.10. у 1700 – Одржан Концерт поводом завршетка првог тромесечја 

Новембар 02.11. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
06.11.- Одржан Концерт за полазнике Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ 
16. и 17.11. – Наставници учествовали у реализацији школске манифестације/такмичења „Српска соло песма“ 
17.11. – Наставници учествовали у реализацији школске манифестације/такмичења „Српска традиционална песма“ 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 



 

Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
23.11. - Чланови Стручног већа пружили помоћ око организовања и реализације психолошких радионица за ученике  

Децембар 06.12. – Чланови Стручног већа пружили помоћ око организовања и реализације предавања/трибине за родитеље 
Председник Стручног већа извршо обилазак наставе 
05.-07.12. – Наставници главног предмета присуствовали смотрама солфеђа 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
Одржани Интерни часови са родитељским састанцима 
26.12.– Одржане смотре ученика I – VI разреда 
23. – 27.12. – Обављено Преслушавање и евидентирање кандидата за Републички фестивал музичких и балетских 
школа Србије 
25.12. у 1700 сати – Одржан Новогодишњи концерт - под маскама ученика млађих разреда у сали школе 
27.12. у 1100 сати – Одржан Новогодишњи концерт ученика и наставника намењен деци и омладини са посебним 
потребама 
27.12. у 1700 сати – Одржан Новогодишњи концерт ученика и наставника у сали школе 

Јануар  01.01.– 07.01. – Новогодишњи празници 
11.01. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 



 

20. – 24.01. – Извршен одабир тачака за Светосавски концерт на нивоу одсека 
22. – 24.01. – Извршен преглед и сређивање целокупне педагошке документације и евиденције 
- Извршена припрема Извештаја за други класификациони период: 
а) Поједниачни полугодишњи Извештаји сваког наставника о свом раду достављени Председнику стручног већа 
б) Сачињен Полугодишњи извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 28.01. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 28.01. 
Други класификациони период – верификација успеха 
24. јануар – Градска општина Младеновац уручила Јавна признања ученицима школе за освојене награде на 
републичким и међународним такмичењима, која се налазе у Календару такмичења Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. 
27. – Одржан Концерт поводом школске славе Свети Сава и обављена подела ђачких књижица 

Фебруар 01.02. – 17.02. – Зимски распуст  
03.02.– 14.02. – Извршена провера педагошке документације 
Реализоване слободне активности 
Реализована Додатна наставе за ученике такмичаре 
Извршено планирање концертне активности у наредном периоду 
Преношење искуства са семинара „Систем за осигурање квалитета кроз јединство самовредновања“ 
Представљање резултата истраживања о Сарадњи породице и школе 
Одржана Седница стр. већа - 26.02. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.02. 
26.02. – Одржано Преслушавање за Републички фестивал МБШС, извршена провера свих података свих учесника, 
провера Правилника РФ и одабир шире Фестивалске екипе 
Сачињен План одласка ученика на такмичења 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 



 

Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 

Март Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе  
06.  – Одржан Концерт ученика поводом Дана жена 
Утврђене Пропозиције за манифестацију/такмичење „Меморијал Аца Панић“  
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
17.03.2020. – Реализована настава на даљину 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
- 25.03. – Смотре ученика I – VI разреда 

Април Реализована настава на даљину (и за време ускршњих празника) 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 

- Седница Стручног већа - 01.04. 
- Седнициа Наставничког већа - 01.04. 
- Концерт поводом завршетка трећег класификационог периода  
- Концерти за ученике млађих разреда ОШ у оквиру припрема за Пријемни испит 
- „Урбан Поп – Рок Фестивал“ 
- Седница Стручног већа - 24.04. 
- Седница Наставничког већа - 24.04. 

Активности које НИСУ БИЛЕ ПЛАНИРАНЕ, А РЕАЛИЗОВАНЕ СУ: 
- Организовано је прикупљање ученичких фотографија ускршњих јаја, од којих су најуспешније објављене 

на сајту школе 

Мај 01.05. и 02.05. – Првомајски празници 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 



 

Праћено остваривање Школског програма 
Отворени су испитни записници за испите у јунском испитном року 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
- Републички фестивал МБШС 
- Концерт на отвореном 
- Манифестација „Дан дечјег културног стваралаштва“ у организацији Локалног савета родитеља 
- Школска манифестација - Такмичење «Меморијал Аца Панић» 

Јун 01.06. – Одржани Испити за ученике завршних разреда: 
- 01.06. у 1300 – кларинет 
- 01.06. у 1345 – флаута 

08.06. – (понедељак) – Пријемни испит - Званични рок за инструменталне одсеке 
15.06. – (понедељак) – Одржан Пријемни испит - Накнадни рок за инструменталне одсеке у 1000  
15.06. – (понедељак) - Одржан Пријемни испит - Званични рок за одсек соло певања у 1200  

Извршено Праћење остваривања Школског програма  
Одржана Седница Стручног већа - 05.06. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 05.06. 
Верификација успеха за ученике завршних разреда 
08.06. – Извршена подела сведочанстава 
Одржана Седница Стручног већа - 17.06.  
Сачињен Годишњи извештај о раду Стручног већа 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Извршено сређивање и преглед целокупне евиденције и документације наставника (Председник стручног већа) 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 17.06. 
Четврти класификациони период – верификација успеха 
23.06. – 26.06. – Извршен упис ученика у први разред 
23.06. – 26.06. – Извршен упис пис ученика у наредни разред 
Извршена Расподела ученика првог разреда по класама 
Одржана Седница Стручног већа - 22.06. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 22.06. 



 

Сачињени Индивидуални годишњи извештаји о раду наставника 
Сачињен Годишњи Извештај о раду Стручног већа 
23.06. – 30.06. – Обављени Појединачни састанци директора школе са члановима већа 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
- Годишњи испити и смотре нису реализовани сходно Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 
611-00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године 
- Концерт поводом Дана школе 

Јул 
 

Извршена припрема за увид директора школе у комплетну педагошку евиденцију и документацију за текућу и за 
наредну школску годину 
Извршена контрола Записника и Извештаја о раду Стручног већа за претходну школску годину и Плана рада Стручног 
већа за наредну школску годину 
Одржана Седница Стручног већа - 01.07. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 01.07. 

Август Одржана Седница Стручног већа - 24.08.  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 24.08. 
Извршена припрема за штампу материјала за ученике и родитеље за септембар (Календар, Годишњи план активности, 
датуми одржавања смотри и испита итд.) 
Сачињен Предлог глобалног и оперативног плана рада Стручног већа 
Одржана Седница Стручног већа - 28.08. – Дневни ред 
Утврђен распоред ученика по класама 
Прикупљене информације неопходне за израду распореда часова  
Разматрани предлози распореда часова наставника 
Евидентиране потреба за ученицима по класама до пуног радног времена наставника 
Разматран Извештај о сталном стручном усавршавању наставника 
Разматрани Предлози за израду плана сталног стручног усавршавања наставника 
Извршена анализа стања безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
Дати предлози за израду Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања  
Утврђен глобални и оперативни план рада евиденције и документације 



 

Разматране могућности укључивања чланова Стручног већа у реализацију Акционог плана током наредне школске 
године 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.08. 

 

 

 
2. Настава 
У школској 2019/20. години није било проблема са организацијом наставе, везано за наставни кадар, а настава је 
била стручно заступљена и у потпуности је реализована, с тим што је за време трајања ванредног стања (почев од 
17.03.2020.) организована настава на даљину. 

 
 
 

3. Извештај о бројном стању и успеху ученика по класама 
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Укупан број 
изостанака 
по класама  

из свих 
предмета 

Л I II III П Др. О Н 

Зора Грбовић 14 0 0 14 0 14 2 4,70 26 0 3 0 0 0 0 3 88 0 
Драгица Стојановић 17 0 0 17 0 17 0 3,99 36 0 0 1 0 0 0 1 143 0 

ДУВАЧКИ ИНСТРУМ. 31 0 0 31 0 31 2 4,35 62 0 3 1 0 0 0 4 231 0 

 
 



 

4. Извештај о успеху ученика завршних разреда 
Успех ученика Завршних разреда у школској 2019/20. 

Бр. Главни предмет Класа Просечна 
оцена 

СМШ и Ученик 
генерације 

Пријемни испит 
број бодова 

 Флаута: 1 ученик  (5,00)   

1. Глишић Сара Зора Грбовић  (5,00) Ученик генерације  

 Кларинет: 4 ученика  (4,44)   

1. Јовановић Павле Драгица Стојановић  (3,75)   

2. Лалић Лазар Драгица Стојановић (4,50)   

3. Лесковац Марко                   Драгица Стојановић  (4,50)   

4. Петковић Димитрије              Драгица Стојановић (5,00)   

Наставак школовања у СМШ 

/  
Ученик генерације 

Ученик генерације 2019/2020. је Сара Глишић – флаута - класа Зора Грбовић, а изабрана је на основу просечне оцене током музичког школовања 
(5,00), оствареног броја јавних наступа (64) и броја освојених награда (17) током школовања. 

 
5. Извештај о реализацији часова 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА у школској 2019/20. години - По класама и на нивоу наставног одсека 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

ПЛАНИРАНО 
часова  

од 45 мин.  
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАН
О часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАН
О часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

Зора Грбовић 770 770 770 70 70 70 0 0 

Драгица Стојановић 770 933,33 933,33 70 35 35 35 35 

ДУВАЧКИ 
ИНСТРУМЕНТИ 

1.540 1.703,33 1.703,33 140 105 105 35 35 



 

Током школске године реализовани су сви планирани часови, с тим што су наставници примили већи број ученика и 
планирали већи број часова него што је потребно у оквиру предвиђене норме. 
Наставници су одржали планирани број часова додатне/допунске наставе у оквиру предвиђене норме. 
Континуирано су праћени ефекти додатног и допунског рада. 

 
 

6. Извештај о реализацији смотри и испита 
 

Смотре су током првог полугодишта реализоване по плану. 
Мартовске и јунске Смотре нису могле бити реализоване због уведеног ванредног стања услед епидемије вируса COVID-19. 
 

Реализовано/ 
Нереализовано 

Месец Дувачи 

Реализовано XII 26.12.2019. - I-VI разреда флауте 

Није реализовано III 25.03.2020. - I - VI разреда кларинета 

Није реализовано VI 05.06.2020. - I и II разреда 

 
 
Због актуелне ситуације са епидемијом корона вируса, а по Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-
00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године, годишњи испити и смотре нису реализовани, већ су ученици оцењени годишњом 
оценом за рад током целе школске године, укључујући и рад током реализације наставе на даљину.  
Испити су реализовани само за ученике завршних разреда уз доследно спровођење свих прописаних мера заштите. 

 
Датум и време одржавања Испита за завршне разреде:  

- 01.06. у 1300 – кларинет 
- 01.06. у 1345 – флаута 

 



 

7. Опремљеност наставним средствима 
Инструментариј и опрема Стање 31.08.2019. Отписано 

31.12.2019. 
Набављено 
до 
31.12.2019. 

Набављено  
до  
31.08.2020. 

Стање 31.08.2020. Недостаје 

Флауте 
Укупно 20 
 

- 
- - Укупно 20 

 
- 1 школска 

Кларинети 
Укупно 20 
 

- 
- - Укупно 20 

 
- 1 школски 

Дечја флаута Yamaha 
Укупно 5 
 

- 
- - Укупно 5 

 
- 

Блок флауте 
Укупно 3 
 

- 
- - Укупно 3 

 
- 

Метрономи 
Укупно 2 
 

- - - Укупно 2 
 

- 

Пултеви 
Укупно 4 
 

- 
- - Укупно 4 

 
- 

На седници стручног већа одржаној 22.06.2020. године констатовано је да су сва постојећа наставна средства у 
употреби. 

 
8. Извештај о реализацији ваннаставних активности 

 
Чланови стручног већа учествовали су у реализацији следећих ваннаставних активности: 

Датум Ваннаставна активност 

09.10.2019. Концерт за ученике првог разреда поводом обележавања Дечје недеље 

16.10.2019. Концерт ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ у Геронтолошком центру поводом обележавања месеца солидарности са 
старим лицима 

30.10.2019. Концерт ученика поводом завршетка првог класификационог периода – Сала школе 

06.11.2019. Концерт, презентација музичких инструмената и дружење ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ са полазницима 
Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу – Вртић „Дуга“  

16.11.2019. Такмичење „Српска соло песма“ у Концертној сали школе 



 

17.11.2019. Такмичење „Српска соло песма“ у Концертној сали школе  

17.11.2019. Такмичење „Српска традиционална песма“ у просторијама Школе за основно образовање одраслих - Младеновац  

23.11.2019. Радионица за групу млађих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - психолог  

23.11.2019. Радионица за групу старијих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - психолог 

29.11.2019. Концерт и презентација музичких инструмената за ученике првог разреда ОШ „Коста Ђукић“ 
у оквиру пројектне наставе 

03.12.2019. Јавни час - класа кларинета, проф. Драгица Стојановић 

04.12.2019. Наступ три ученика флауте у класи проф. Зоре Грбовић на такмичењу „Меморијал Коста Манојловић“ у ОМШ „Божидар Трудић“ у 
Смедеревској Паланци 

06.12.2019. Предавање за родитеље на тему „Наша деца и савремена технологија“ 

25.12.2019. Новогодишњи концерт под маскама и новогодишња журка у Сали школе 

27.12.2019. Новогодишњи концерт за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине са посебним потребама 

27.12.2019. Новогодишњи концерт ученика и професора у Сали школе 

24.01.2020. Наступ ученице Саре Глишић на Свечаној академији поводом обележавања школске славе Свети Сава у организацији Градске 
општина Младеновац и Техничке школе у Младеновцу. 

27.01.2020. Концерт поводом школске славе Свети Сава у Сали школе 

06.03.2020. Учествовање ученика Мање Стојановића на 18. Такмичењу младих солфеђиста у Пожаревцу 

06.03.2020. Концерт ученика поводом Дана жена 

08.03.2020. Наступ ученика кларинета у класи проф. Драгице Стојановић на Међународном такмичењу „Даворин Јенко“ у Београду 

 
 

9. Извештај о пласману ученика на такмичењима 

Све освојене награде – Број освојених награда по класама и на нивоу одсека у школској 2019/20. 

Наставник Лауреат I II III Похвала Друго УКУПНО 
ЗА НАСТАВНИ 

ОДСЕК↓ 
Зора Грбовић 0 3 0 0 0 0 3 

Дувачи 
4 

Драгица Стојановић 0 0 1 0 0 0 1 

УКУПНО - ДУВАЧИ 0 3 1 0 0 0 4 

 



 

Називи такмичења и имена ученика који су освајали награде у школској 2019/20. години:  
 
Међународно такмичење "Меморијал Коста Манојловић" у Смедеревској Паланци - 04.12.2019. 

1. Михаило Илић – III разред флауте, класа проф. Зора Грбовић - I награда (96,67) 
2. Сара Глишић – VI разред флауте, класа проф. Зора Грбовић - I награда (97,00) 
3. Мања Стојановић – VI разред флауте, класа проф. Зора Грбовић - I награда (95,33) 

 
18. Такмичење младих солфеђиста – Пожаревац – 06.03.2020. 

1. Мања Стојановић – VI разред теорије музике, класа проф. Јелена Глигорић - Милановић - II награда (88) 
 
XVII Међународно такмичење Даворин Јенко у МШ „Даворин Јенко“ у Београду - 08.03.2020. 

1. Софија Двоштански – II разред кларинета, класа проф. Драгица Стојановић – II награда (92) 
 

 

На предлог Наставничког већа и Савета родитеља, а Одлуком Школског одбора, није било награђивања наставника 
за остварене резултате у школској 2019/20. години. 

 
 
 
10. Извештај о Стручном усавршавању наставника 
 
Током школске 2019/20. године присуство наставника акредитованим програмима намењеним стручном 
усавршавању одвијало се у складу са Планом стручног усавршавања, актуелном понудом програма сталног стручног 
усавршавања и материјалним могућностима школе. 
 
 
 



 

 
1. 

Назив семинара: „Хеуристичке методе у читању музичког дела“ 

Каталошки број: 965 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор 
Проф. Дејан Синадиновић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 16 

Запослени који су похађали семинар: - Зора Грбовић 
- Драгица Стојановић 

 
 

2. 

Назив семинара: „Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: Приступ тумачењу и 
интерпретацији“ 

Каталошки број: 943 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор 
Проф. Зоран Божанић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 8 

Запослени који су похађали семинар: - Зора Грбовић 
- Драгица Стојановић 

 

Током школске 2019/20. године остварено је укупно 48 бодова стручног усавршавања ван установе. 



 

 
 

Табеларни преглед броја остварених сати стручног усавршавања наставника у току прве године петогодишњег циклуса  
(01.09.2019. - 31.08.2020.) 

 

ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац - Бодови стручног усавршавања - 01.09.2019.-31.08.2020. 

Бр. 

Име и презиме запосленог 

К1 К2 К3 К4 Укупно П  Бодови 
Стр. Скуп/конф. 

 УКУПНО 
БОДОВА 

↓ 

 

 Зора Грбовић 24    24 П3    24  

 Драгица Стојановић 24    24 П3    24  

            

Укупно 48    48 П3  0  48  

 
 
 
 

Табеларни приказ остварених бодова/сати стручног усавршавања у установи  (01.09.2019. - 31.08.2020.) 

 

Име и презиме 
запосленог 

Манифестације у 
организацији школе 

Концертне 
активности 

Такмичења Огледни и 
угледни 
часови 

Остало укупно 

Зора Грбовић 5 29 40 2 2 78 

Драгица Стојановић 0 63 40 10 2 115 

ДУВАЧКИ ОДСЕК  5 92 80 12 4 193 
 
 
 
 



 

 
 

Извештај о реализацији огледних и угледних часова 

У току школске 2019/20. године одржан је један огледни час, а наставници су присуствовали огледним и угледним часовима које су одржали 
наставници са других наставних одсека. 

датум Врста часа Наставник  Наставна јединица 

24.10.2019. Угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Домаћи композитори-радионица 

20.12.2019. Огледни час                                                                                     Драгица Стојановић  
Издржавање тонова, лествица, Бе-дур, Боерстоел-етида бр.1 
Дона, Дона комад, Р. ЛазиЋ Мелодија без нслова и Изнад дуге 

23.01.2020. Угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Музички инструменти-квиз 

28.01.2020. Огледни час                                                                                    Драшко Божовић Е-дур скала, Левидова 2 етиде 

 

 
11. Седнице стручног већа 

Седнице Стручног већа су одржане по распореду усвојеном Годишњим планом рада стручног већа, осим седница 
планираних за 01.04.2020. и 29.04.2020. године, које нису могле бити одржане због епидемије вируса COVID-19. 
Уместо ових седница одржана је седница 01.06.2020. године на којој су обрађене све тачке дневног реда које нису 
могле бити обрађене у априлу месецу. 
На дневном реду седница стручног већа су се, поред планираних, нашла и многа тренутно актуелна питања. 
Током школске 2019/20. године одржано је укупно 11 седница Стручног већа: 11.09.2019.; 30.10.2019.; 28.01.2020.; 
26.02.2020.; 01.06.2020.; 05.06.2020.; 17.06.2020.; 22.06.2020.; 01.07.2020.; 24.08.2020. и 26.08.2020. године. 

 
 



 

3.6.8. Извештај о реализацији Плана рада стручног већа соло певања 

 

Извештај о реализацији Годишњег плана 
рада стручног већа 

Соло певања 

за школску 2019/2020. годину 
 
 

Чланови стручног већа 
1. Владимир Булатовић 

2. Ана Станковић 
 

Квалификациона структура  Мр Спец. 
VII 

(Мастер) 
Основне 
студије 

VI IV II Укупно 

Укупан број наставника  0 2 0 0 0 0 2 

 

 

 

1. Извештај о реализацији планираних активности стручног већа 
 

Време 
реализације 

Садржај и врсте реализованих активности 

Септембар Дати предлози и сугестије за поделу предмета на наставнике 
Утврђен распоред ученика по класама  
Дати предлози и сугестије за израду распореда часова 
Исказане потреба за ученицима и формиране класе 
10. и 11.09. - Одржани родитељски састанци у присуству директора школе  
Извршен избор чланова Савета родитеља 



 

Усвојен План рада стручног већа 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у први разред 
Одржани накнадни Пријемни испити за упис ученика у припремни разред 
Извршена провера евиденције и документације у целини 
Сачињен Извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 11.09. 
- Извештај о раду Стручног већа достављен директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 11.09. 

15.09. – Ученици и наставници учествовали у реализацији програма манифестације коју организује Градска општина 
Младеновац поводом обележавања годишњице отварања спомен чесме на Црквенцу 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Пружана помоћ наставнику – приправнику  
Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 

Октобар Отворена матична документација за све ученике првог разреда и извршена провера стања матичне документације за 
претходни период 
Извршена провера педагошке евиденције и документације у целини 

09.10. – Концертом ученика обележена Дечја недеља 

Континуирано праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћени ефекти додатног и допунског рада 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 



 

Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
16.10. – Одржан концерт ученика и наставника у Геронтолошком центру 
21.10.– 31.10. - Одржани Интерни часови са родитељским састанцима 
- 24.10.– 30.10. – Извршена провера педагошке документације 
- 24.10. – 30.10. - Сачињени Извештаjи наставника за први класификациони период 
- Сачињен Извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница Стручног већа - 30.10. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 30.10. 
Први класификациони период – верификација успеха 
26.10. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
30.10. у 1700 – Одржан Концерт поводом завршетка првог тромесечја 

Новембар 02.11. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
06.11.- Одржан Концерт за полазнике Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ 
16. и 17.11. – Реализована школска манифестација/такмичење „Српска соло песма“ 
17.11. – Реализована школска манифестација/такмичење „Српска традиционална песма“ 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Пружана помоћ наставнику – приправнику 
Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе  

Децембар Председник Стручног већа извршо обилазак наставе 
05.-07.12. – Наставници главног предмета присуствовали смотрама солфеђа 



 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
Одржани Интерни часови са родитељским састанцима 
25.12.– Одржане смотре ученика I – VI разреда 
23. – 27.12. – Обављено Преслушавање и евидентирање кандидата за Републички фестивал музичких и балетских 
школа Србије 
25.12. у 1700 сати – Одржан Новогодишњи концерт - под маскама ученика млађих разреда у сали школе 
27.12. у 1100 сати – Одржан Новогодишњи концерт ученика и наставника намењен деци и омладини са посебним 
потребама 
27.12. у 1700 сати – Одржан Новогодишњи концерт ученика и наставника у сали школе 

Јануар  01.01.– 07.01. – Новогодишњи празници 
11.01. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене 
и преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
20. – 24.01. – Извршен одабир тачака за Светосавски концерт на нивоу одсека 
22. – 24.01. – Извршен преглед и сређивање целокупне педагошке документације и евиденције 
- Извршена припрема Извештаја за други класификациони период: 
а) Поједниачни полугодишњи Извештаји сваког наставника о свом раду достављени Председнику стручног већа 
б) Сачињен Полугодишњи извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 28.01. 



 

Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 28.01. 
Други класификациони период – верификација успеха 
24. јануар – Градска општина Младеновац уручила Јавна признања ученицима школе за освојене награде на 
републичким и међународним такмичењима, која се налазе у Календару такмичења Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. 
27. – Одржан Концерт поводом школске славе Свети Сава и обављена подела ђачких књижица 

Фебруар 01.02. – 17.02. – Зимски распуст  
03.02.– 14.02. – Извршена провера педагошке документације 
Реализоване слободне активности 
Реализована Додатна наставе за ученике такмичаре 
Извршено планирање концертне активности у наредном периоду 
Преношење искуства са семинара „Систем за осигурање квалитета кроз јединство самовредновања“ 
Представљање резултата истраживања о Сарадњи породице и школе 
Одржана Седница стр. већа - 26.02. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.02. 
26.02. – Одржано Преслушавање за Републички фестивал МБШС, извршена провера свих података свих учесника, 
провера Правилника РФ и одабир шире Фестивалске екипе 
Сачињен План одласка ученика на такмичења 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 

Март Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе  
06.  – Одржан Концерт ученика поводом Дана жена 
Утврђене Пропозиције за манифестацију/такмичење „Меморијал Аца Панић“  
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 



 

Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у 
примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
17.03.2020. – Реализована настава на даљину 

Април Реализована настава на даљину (и за време ускршњих празника) 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 

- Седница Стручног већа - 01.04. 
- Седнициа Наставничког већа - 01.04. 
- Концерт поводом завршетка трећег класификационог периода  
- Концерти за ученике млађих разреда ОШ у оквиру припрема за Пријемни испит 
- „Урбан Поп – Рок Фестивал“ 
- Седница Стручног већа - 24.04. 
- Седница Наставничког већа - 24.04. 

Мај 01.05. и 02.05. – Првомајски празници 

Праћени рад и постигнућа деце и ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Отворени су испитни записници за испите у јунском испитном року 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
- Републички фестивал МБШС 
- Концерт на отвореном 
- Манифестација „Дан дечјег културног стваралаштва“ у организацији Локалног савета родитеља 
- Школска манифестација - Такмичење «Меморијал Аца Панић» 

Јун 03.06. – Одржани Испити за ученике завршних разреда 
15.06. – (понедељак) - Одржан Пријемни испит - Званични рок за одсек соло певања у 1200  

Извршено Праћење остваривања Школског програма  
Одржана Седница Стручног већа - 05.06. 



 

Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 05.06. 
Верификација успеха за ученике завршних разреда 
08.06. – Извршена подела сведочанстава 
Одржана Седница Стручног већа - 17.06.  
Сачињен Годишњи извештај о раду Стручног већа 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Извршено сређивање и преглед целокупне евиденције и документације наставника (Председник стручног већа) 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 17.06. 
Четврти класификациони период – верификација успеха 
23.06. – 26.06. – Извршен упис ученика у први разред 
23.06. – 26.06. – Извршен упис пис ученика у наредни разред 
Извршена Расподела ученика првог разреда по класама 
Одржана Седница Стручног већа - 22.06. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 22.06. 
Сачињени Индивидуални годишњи извештаји о раду наставника 
Сачињен Годишњи Извештај о раду Стручног већа 
23.06. – 30.06. – Обављени Појединачни састанци директора школе са члановима већа 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног 
стања: 
- Годишњи испити и смотре нису реализовани сходно Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 
611-00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године 
- Концерт поводом Дана школе 

Јул 
 

Извршена припрема за увид директора школе у комплетну педагошку евиденцију и документацију за текућу и за 
наредну школску годину 
Извршена контрола Записника и Извештаја о раду Стручног већа за претходну школску годину и Плана рада Стручног 
већа за наредну школску годину 
Одржана Седница Стручног већа - 01.07. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 01.07. 

Август Одржана Седница Стручног већа - 24.08.  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 24.08. 



 

Извршена припрема за штампу материјала за ученике и родитеље за септембар (Календар, Годишњи план активности, 
датуми одржавања смотри и испита итд.) 
Сачињен Предлог глобалног и оперативног плана рада Стручног већа 
Одржана Седница Стручног већа - 28.08. – Дневни ред 
Утврђен распоред ученика по класама 
Прикупљене информације неопходне за израду распореда часова  
Разматрани предлози распореда часова наставника 
Евидентиране потреба за ученицима по класама до пуног радног времена наставника 
Разматран Извештај о сталном стручном усавршавању наставника 
Разматрани Предлози за израду плана сталног стручног усавршавања наставника 
Извршена анализа стања безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
Дати предлози за израду Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања  
Утврђен глобални и оперативни план рада евиденције и документације 
Разматране могућности укључивања чланова Стручног већа у реализацију Акционог плана током наредне школске 
године 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.08. 

 

 

 
2. Настава 
У школској 2019/20. години није било проблема са организацијом наставе, везано за наставни кадар, а настава је 
била стручно заступљена и у потпуности је реализована, с тим што је за време трајања ванредног стања (почев од 
17.03.2020.) организована настава на даљину. 

 
 
 
 



 

3. Извештај о бројном стању и успеху ученика по класама 
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Укупан број 
изостанака 
по класама  

из свих 
предмета 

Л I II III П Др. О Н 

Владимир Булатовић 18 0 0 18 0 18 2 4,10 51 0 8 6 3 0 0 17 153 0 
Ана Станковић 8 0 0 8 0 8 1 4,06 16 0 0 2 0 0 0 2 78 0 
СОЛО ПЕВАЊЕ 26 0 0 26 0 26 3 4,08 67 0 8 8 3 0 0 19 231 0 

 
4. Извештај о успеху ученика завршних разреда 

Успех ученика Завршних разреда у школској 2019/20. 
Бр. Главни предмет Класа Просечна 

оцена 
СМШ и Ученик 

генерације 
Пријемни испит 

број бодова 
 Соло певање: 10 ученика  (3,85)   

1. Аздејковић Марија Владимир Булатовић  (4,50) / / 
2. Бошњаковић Нађа Владимир Булатовић  (4,75) / / 
3. Вучетић Милица Владимир Булатовић  (5,00) / / 
4. Кањо Анђела Владимир Булатовић  (3,50) / / 
5. Симић Кристијан Владимир Булатовић  (2,50) / / 
6. Тасић Марија Владимир Булатовић  (3,50) / / 
7. Ћосић Анастасија Владимир Булатовић  (2,25) / / 
8. Француски Викторија  Владимир Булатовић  (5,00) / / 
9. Славковић Јелена Ана Станковић (5,00) / / 
10. Тодоровић Николина                 Ана Станковић (2,50) / / 
Наставак школовања у СМШ 



 

/  
Ученик генерације 

/ 

 
 
 
5. Извештај о реализацији часова 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА у школској 2019/20. години - По класама и на нивоу наставног одсека 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

ПЛАНИРАНО 
часова  

од 45 мин.  
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАН
О часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАН
О часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

Владимир Булатовић 770 1.073,33 1.073,33 70 70 70 0 0 

Ана Станковић 385 443,33 443,33 35 35 35 0 0 

СОЛО ПЕВАЊЕ 1155 1.516,66 1.516,66 105 105 105 0 0 

 
Током школске године реализовани су сви планирани часови, с тим што су наставници примили већи број ученика и 
планирали већи број часова него што је потребно у оквиру предвиђене норме. 
Наставници су одржали планирани број часова додатне/допунске наставе у оквиру предвиђене норме. 
Континуирано су праћени ефекти додатног и допунског рада. 

 
 



 

6. Извештај о реализацији смотри и испита 
Смотре су током првог полугодишта реализоване по плану. 
Мартовске и јунске Смотре нису могле бити реализоване због уведеног ванредног стања услед епидемије вируса COVID-19. 

Реализовано/Нереализовано Месец Соло певање 

Реализовано XII 25.12.2019. - I и II разред 

Није реализовано VI 05.06.2020. - I разред 
 
Због актуелне ситуације са епидемијом корона вируса, а по Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-
00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године, годишњи испити и смотре нису реализовани, већ су ученици оцењени годишњом 
оценом за рад током целе школске године, укључујући и рад током реализације наставе на даљину.  
Испити су реализовани само за ученике завршних разреда уз доследно спровођење свих прописаних мера заштите. 

 
Датум и време одржавања Испита за завршне разреде: 03.06. у 1200 – соло певање 
 

7. Опремљеност наставним средствима 
Инструментариј и опрема Стање 31.08.2019. Отписано 

31.12.2019 
Набављено до 
31.12.2019. 

Набављено до  
31.08.2020. 

Стање 31.08.2020. Недостаје 

Клавири 

Укупно 2 
- 1 пијанино 
- 1 дигитални клавир 
 

- - -  
 

Укупно 2 
- 1 пијанино 
- 1 дигитални клавир 
 

 

Музички стуб Укупно 1 - - - Укупно 1 - 

Метрономи Укупно 2 - - - Укупно 2 - 

Пултеви Укупно 4 - - - Укупно 4 - 

Клавирске столице Укупно 2 - -  - Укупно 2 -  

На седници стручног већа одржаној 22.06.2020. године констатовано је да су сва постојећа наставна средства у 
употреби. 



 

8. Извештај о реализацији ваннаставних активности 

Чланови стручног већа учествовали су у реализацији следећих ваннаставних активности: 
Датум Ваннаставна активност 

15.09.2019. Поводом обележавања годишњице смрти Dr Elsie Inglis, на Црквенцу наступио Хор ОМШ „Стеван Христић“. Наступ хора припремила 
проф. Весна Радуловић, а Хором је дириговала, проф. Ана Станковић. Хор је наступио уз пратњу професора хармонике Саше 
Ивановића 

09.10.2019. Концерт за ученике првог разреда поводом обележавања Дечје недеље 

12.10.2019. Учешће ученика и професора Ане Станковић и Саше Ивановића у оквиру манифестације поводом обележавања 75 година од 
ослобођења Младеновца у II Светском рату 

16.10.2019. Концерт ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ у Геронтолошком центру поводом обележавања месеца солидарности са 
старим лицима 

30.10.2019. Концерт ученика поводом завршетка првог класификационог периода – Сала школе 

06.11.2019. Концерт, презентација музичких инструмената и дружење ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ са полазницима 
Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу – Вртић „Дуга“  

06.11.2019. Јавни час - класа соло певања, проф. Владимир Булатовић 

09.11.2019. Јавни час - класа соло певања, проф. Ана Станковић 

16.11.2019. Такмичење „Српска соло песма“ у Концертној сали школе 

17.11.2019. Такмичење „Српска соло песма“ у Концертној сали школе  

17.11.2019. Такмичење „Српска традиционална песма“ у просторијама Школе за основно образовање одраслих - Младеновац  

29.11.2019. Концерт и презентација музичких инструмената за ученике првог разреда ОШ „Коста Ђукић“ 
у оквиру пројектне наставе 

04.12.2019. Наступ  пет ученика соло певања у класи проф. Владимира Булатовића на такмичењу „Меморијал Коста Манојловић“ у ОМШ 
„Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци 

25.12.2019. Новогодишњи концерт под маскама и новогодишња журка у Сали школе 

27.12.2019. Новогодишњи концерт за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине са посебним потребама 

27.12.2019. Новогодишњи концерт ученика и професора у Сали школе 

27.01.2020. Концерт поводом школске славе Свети Сава у Сали школе 

06.03.2020. Концерт ученика поводом Дана жена 

11.03.2020. 
Наступ ученика соло певања  (Неда Живановић, Јована Радивојевић, Милица Вучетић, Викторија Француски, Софија Лукић и 
Невена Лазић) у класи проф. Владимира Булатовића на 20. Отвореном такмичењу ученика основних и средњих музичких школа - 
Меморијал "Душан Протић" у МШ "Ватрослав Лисински" – Београд 



 

 

9. Извештај о пласману ученика на такмичењима 
 

Све освојене награде – Број освојених награда по класама и на нивоу одсека у школској 2019/20. 

Наставник Лауреат I II III Похвала Друго УКУПНО 
ЗА НАСТАВНИ 

ОДСЕК↓ 
Владимир Булатовић 0 8 6 3 0 0 17 

Соло певање 
19 

Ана Станковић 0 0 2 0 0 0 2 

УКУПНО – СОЛО ПЕВАЊЕ 0 8 8 3 0 0 19 

 
Називи такмичења и имена ученика који су освајали награде у школској 2019/20. години  
 
Такмичење „Српска соло песма“ 17.11.2019. у Младеновцу 

1. Софија Лукић – I разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић - I награда (92) 
2. Неда Живановић – II разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић - I награда (91) 
3. Невена Лазић – I разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић - II награда (89) 
4. Нађа Бошњаковић - II разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић - II награда (88) 
5. Марија Тасић - II разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић - II награда (88) 
6. Јована Радивојевић – II разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић - II награда (82) 
7. Марија Максимовић – II разред соло певања, класа проф. Ана Станковић - II награда (86) 
8. Јелена Славковић – II разред соло певања, класа проф. Ана Станковић - II награда (80) 

 
Међународно такмичење "Меморијал Коста Манојловић" у Смедеревској Паланци - 04..12.2019. 

1. Неда Живановић – II разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић - I награда (98,00) 
2. Невена Лазић – I разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић - I награда (97,00) 
3. Софија Лукић – I разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић - I награда (96,00) 
4. Јована Радивојевић – II разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић - I награда (95,00) 
5. Викторија Француски – II разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић - II награда (87,00) 



 

20. Отворено такмичење ученика основних и средњих школа - Меморијал "Душан Протић" у МШ "Ватрослав Лисински" – Београд - 
11.03.2020. 

1. Неда Живановић – II разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић – I – награда 
2. Јована Радивојевић – II разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић – III – награда 
3. Милица Вучетић – II разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић – III – награда 
4. Викторија Француски – II разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић – III – награда 
5. Софија Лукић – I разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић – I – награда 
6. Невена Лазић – I разред соло певања, класа проф. Владимир Булатовић – II – награда 

 

На предлог Наставничког већа и Савета родитеља, а Одлуком Школског одбора, није било награђивања наставника 
за остварене резултате у школској 2019/20. години. 

 
10. Извештај о Стручном усавршавању наставника 
Током школске 2019/20. године присуство наставника акредитованим програмима намењеним стручном 
усавршавању одвијало се у складу са Планом стручног усавршавања, актуелном понудом програма сталног стручног 
усавршавања и материјалним могућностима школе. 

1. 

Назив семинара: „Хеуристичке методе у читању музичког дела“ 

Каталошки број: 965 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор 
Проф. Дејан Синадиновић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 16 

Запослени који су похађали семинар: - Владимир Булатовић 
- Ана Станковић 



 

 

2. 

Назив семинара: „Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: Приступ тумачењу и 
интерпретацији“ 

Каталошки број: 943 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор 
Проф. Зоран Божанић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 8 

Запослени који су похађали семинар: - Владимир Булатовић 
- Ана Станковић 

 

Током школске 2019/20. године остварено је укупно 48 бодова стручног усавршавања ван установе. 
 

Табеларни преглед броја остварених сати стручног усавршавања наставника у току прве године петогодишњег циклуса  
(01.09.2019. - 31.08.2020.) 

ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац - Бодови стручног усавршавања - 01.09.2019.-31.08.2020. 

Бр. 

Име и презиме запосленог 

К1 К2 К3 К4 Укупно П  Бодови 
Стр. Скуп/конф. 

 УКУПНО 
БОДОВА 

↓ 

 

 Владимир Булатовић 24    24 П3    24  

 Ана Станковић 24    24 П3    24  

            

Укупно 48    48 П3  0  48  

 



 

Табеларни приказ остварених бодова/сати стручног усавршавања у установи  (01.09.2019. - 31.08.2020.) 

Име и презиме 
запосленог 

Манифестације у 
организацији школе 

Концертне 
активности 

Такмичења Огледни и 
угледни 
часови 

Остало укупно 

Владимир Булатовић 40 12 120 0 0 172 

Ана Станковић 5 19 20 0 18 62 

ОДСЕК СОЛО ПЕВАЊА  45 31 140 0 18 234 
 
 

Извештај о реализацији огледних и угледних часова 

У току школске 2019/20. године наставници су присуствовали огледним и угледним часовима које су одржали наставници са других наставних 
одсека. 

датум Врста часа Наставник  Наставна јединица 
24.10.2019. Угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Домаћи композитори-радионица 

20.12.2019. Огледни час                                                                                     Драгица Стојановић  
Издржавање тонова, лествица, Бе-дур, Боерстоел-етида бр.1 
Дона, Дона комад, Р. ЛазиЋ Мелодија без нслова и Изнад дуге 

23.01.2020. Угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Музички инструменти-квиз 

28.01.2020. Огледни час                                                                                    Драшко Божовић Е-дур скала, Левидова 2 етиде 

 

11. Седнице стручног већа 
Седнице Стручног већа су одржане по распореду усвојеном Годишњим планом рада стручног већа, осим седница 
планираних за 01.04.2020. и 29.04.2020. године, које нису могле бити одржане због епидемије вируса COVID-19. 
Уместо ових седница одржана је седница 01.06.2020. године на којој су обрађене све тачке дневног реда које нису 
могле бити обрађене у априлу месецу. 
На дневном реду седница стручног већа су се, поред планираних, нашла и многа тренутно актуелна питања. 
Током школске 2019/20. године одржано је укупно 11 седница Стручног већа: 11.09.2019.; 30.10.2019.; 28.01.2020.; 
26.02.2020.; 01.06.2020.; 05.06.2020.; 17.06.2020.; 22.06.2020.; 01.07.2020.; 24.08.2020. и 26.08.2020. године. 

 



 

3.6.9. Извештај о реализацији Плана рада стручног већа упоредног клавира 

 

Извештај о реализацији Годишњег плана 
рада стручног већа 

      Упоредног клавира 

за школску 2019/2020. годину 
 

Чланови стручног већа 
1. Проф. Јелена Глигорић Милановић 
2. Проф. Ана Суботички  
3. Проф. Александар Марковић 
 

Квалификациона структура  Мр Спец. 
VII 

(Мастер) 
Основне 
студије 

VI IV II Укупно 

Укупан број наставника 0 0 3 0 0 0 0 3 

 
 

1. Извештај о реализацији планираних активности стручног већа 
Време 
реализације 

Садржај и врсте реализованих активности 

Септембар Дати предлози и сугестије за поделу предмета на наставнике 
Утврђен распоред ученика по класама  
Дати предлози и сугестије за израду распореда часова 
Исказане потреба за ученицима и формиране класе 
Чланови већа присуствовали родитељским састанцима 
Усвојен План рада стручног већа 
Извршена провера евиденције и документације у целини 
Сачињен Извештај о раду Стручног већа 



 

Одржана Седница стр. већа - 11.09. 
- Извештај о раду Стручног већа достављен директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 11.09. 

Праћени рад и постигнућа ученика 
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у примени 
облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 

26.09. - Ученици и наставници присуствовали Презентацији средњовековних музичких инструмената - проф. Љуба 
Димитријевић, у оквиру манифестације Дани европске баштине  

Октобар Извршена провера педагошке евиденције и документације у целини 

Праћени рад и постигнућа ученика 
Праћени ефекти додатног и допунског рада 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и 
преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
- 24.10.– 30.10. – Извршена провера педагошке документације 
- 24.10.– 30.10. - Сачињени Извештаjи наставника за први класификациони период 
26.10. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
- Сачињен Извештај о раду Стручног већа  
Одржана Седница Стручног већа - 30.10. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 30.10. 
Први класификациони период – верификација успеха 



 

Новембар 02.11. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
16. и 17.11. – Наставници учествовали у реализацији школске манифестације/такмичења „Српска соло песма“ 
17.11. – Наставници учествовали у реализацији школске манифестације/такмичења „Српска традиционална песма“ 

Праћени рад и постигнућа ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организованe међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у примени 
облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организованe активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 

Децембар Председник Стручног већа извршо обилазак наставе 

Праћени рад и постигнућа ученика 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и 
преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
26.12. - Смотра ученика I и II разреда упоредног клавира 
27.12. у 1700 сати – Чланови већа присуствовали Новогодишњем концерту ученика и наставника у сали школе 

Јануар  01.01.– 07.01. – Новогодишњи празници 
11.01. - Наставници присуствовали програму стручног усавршавања 
Праћене новине у уџбеничкој и другој приручној литератури 
Организована угледна и огледна предавања и међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и 
преношења искустава у примени облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организовани отворени часови и активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о 
примени савремених метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 



 

Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 
22. – 24.01. – Извршен преглед и сређивање целокупне педагошке документације и евиденције 
- Извршена припрема Извештаја за други класификациони период: 
а) Поједниачни полугодишњи Извештаји сваког наставника о свом раду достављени Председнику стручног већа 
б) Сачињен Полугодишњи извештај о раду Стручног већа 
Одржана Седница стр. већа - 28.01. 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 28.01. 
Други класификациони период – верификација успеха 
27. – Одржан Концерт поводом школске славе Свети Сава 

Фебруар 01.02. – 17.02. – Зимски распуст  
01.02.– 14.02. – Извршена провера педагошке документације 
Преношење искуства са семинара „Систем за осигурање квалитета кроз јединство самовредновања“ 
Представљање резултата истраживања о Сарадњи породице и школе 
Одржана Седница стр. већа – 26.02. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.02. 
Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у примени 
облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
Чланови Стручног већа учествовали у Самовредновању рада школе 

Март Вршено усклађивање рада наставника на нивоу Стручног већа 
Организоване међусобне посете часовима наставника у оквиру установе ради размене и преношења искустава у примени 
облика и метода рада и употрби наставних средстава 
Организоване активности са наставницима из других сродних школа, ради размене искустава о примени савремених 
метода и облика рада у наставним и ваннаставним облицима рада 
Чланови Стручног већа учествовали у реализацији активности планираних Акционим планом ШРП-а 
17.03.2020. – Реализована настава на даљину 



 

Април 17.03.2020. – Реализована настава на даљину 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног стања: 

- Седница Стручног већа - 01.04. 
- Седнициа Наставничког већа - 01.04. 
- Концерт поводом завршетка трећег класификационог периода  
- Седница Стручног већа - 24.04. 
- Седница Наставничког већа - 24.04. 

Мај 01.05. и 02.05. – Првомајски празници и пролећни распуст  

Праћени рад и постигнућа ученика 
Праћено остваривање Школског програма 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног стања: 
- Концерт на отвореном 
- Школска манифестација - Такмичење «Меморијал Аца Панић» 

Јун 03.06. – Одржани Испити за ученике завршних разреда 

Извршено Праћење остваривања Школског програма  
Одржана Седница Стручног већа - 05.06. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 05.06. 
Верификација успеха за ученике завршних разреда 
Одржана Седница Стручног већа - 17.06.  
Сачињен Годишњи извештај о раду Стручног већа 
Председник Стручног већа поднео извештај о раду Стручног већа директору школе  
Извршено сређивање и преглед целокупне евиденције и документације наставника (Председник стручног већа) 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 17.06. 
Четврти класификациони период – верификација успеха 
23.06. – 26.06. – Извршен упис ученика у први разред 
23.06. – 26.06. – Извршен упис пис ученика у наредни разред 
Извршена Расподела ученика првог разреда по класама 
Одржана Седница Стручног већа - 22.06. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 22.06. 
Сачињени Индивидуални годишњи извештаји о раду наставника 



 

Сачињен Годишњи Извештај о раду Стручног већа 
23.06. – 30.06. – Обављени Појединачни састанци директора школе са члановима већа 
Планиране активности које НИСУ РЕАЛИЗОВАНЕ због проглашене епидемије вируса COVID-19 и уведеног ванредног стања: 
- Годишњи испити и смотре нису реализовани сходно Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-
00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године 
- Концерт поводом Дана школе 

Јул 
 

Извршена припрема за увид директора школе у комплетну педагошку евиденцију и документацију за текућу и за наредну 
школску годину 
Извршена контрола Записника и Извештаја о раду Стручног већа за претходну школску годину и Плана рада Стручног већа 
за наредну школску годину 
Одржана Седница Стручног већа - 01.07. 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 01.07. 

Август Одржана Седница Стручног већа - 24.08.  
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 24.08. 
Сачињен Предлог глобалног и оперативног плана рада Стручног већа 
Одржана Седница Стручног већа - 28.08. – Дневни ред 
Утврђен распоред ученика по класама 
Прикупљене информације неопходне за израду распореда часова  
Разматрани предлози распореда часова наставника 
Евидентиране потреба за ученицима по класама до пуног радног времена наставника 
Разматран Извештај о сталном стручном усавршавању наставника 
Разматрани Предлози за израду плана сталног стручног усавршавања наставника 
Извршена анализа стања безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 
Дати предлози за израду Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања  
Утврђен глобални и оперативни план рада евиденције и документације 
Разматране могућности укључивања чланова Стручног већа у реализацију Акционог плана током наредне школске године 
Чланови Стручног већа присуствовали Седници Наставничког већа - 26.08. 

 

 



 

2. Настава 
 

У школској 2019/20. години није било проблема са организацијом наставе, везано за наставни кадар, а настава је 
била стручно заступљена и у потпуности је реализована, с тим што је за време трајања ванредног стања (почев од 
17.03.2020.) организована настава на даљину. 

 
3. Извештај о бројном стању и успеху ученика по класама 

Ј.Г.Милановић (9) (0) (0) (9) (0) (9) (1) 4,83 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 
Ана Суботички (12) (0) (0) (12) (0) (12) (2) 4,50 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 
Александар Марковић (5) (0) (0) (5) (0) (5) (0) 2,33 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 
УПОРЕДНИ КЛАВИР 26 (0) (0) 26 (0) 26 (3) 3,89 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0 
У % / По ученику → 100% 0% 0% 100% 0% 100% 

11,54
% 

/ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
2,39 по 

ученику 
0 

ШКОЛА УКУПНО 205 1 204 204 0 204 5 4,33 380 0 15 21 3 1 0 40 1.635 71 

У % / По ученику → 100% 0,49% 0% 99,51% 0% 99,51% 
2,44

% 
/ 

1,85 
по уч. 

0% 7,32% 
10,24

% 
1,46% 

0,4
9% 

0% 
19,51

% 
7,98 по 

уч. 
0,35 

по уч. 
 

 
4. Извештај о успеху ученика завршних разреда 

Успех ученика Завршних разреда у школској 2019/20. 
Бр. Главни предмет Класа Просечна 

оцена 
СМШ и Ученик 

генерације 
Пријемни испит 

број бодова 
 Соло певање: 10 ученика  (3,85)   

1. Аздејковић Марија Владимир Булатовић  (4,50)   
2. Бошњаковић Нађа Владимир Булатовић  (4,75)   
3. Вучетић Милица Владимир Булатовић  (5,00)   
4. Кањо Анђела Владимир Булатовић  (3,50)   
5. Симић Кристијан Владимир Булатовић  (2,50)   
6. Тасић Марија Владимир Булатовић  (3,50)   



 

7. Ћосић Анастасија Владимир Булатовић  (2,25)   
8. Француски Викторија  Владимир Булатовић  (5,00)   
9. Славковић Јелена Ана Станковић (5,00)   

10. Тодоровић Николина                 Ана Станковић (2,50)   
Наставак школовања у СМШ 

/  
Ученик генерације 

/ 

 
 

 

5. Извештај о реализацији часова 
РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА у школској 2019/20. години - По класама и на нивоу наставног одсека 
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РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ЧАСОВА 
ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 

 

ПЛАНИРАНО 
часова  

од 45 мин.  
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАН
О часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

ПЛАНИРАН
О часова 

од 45 мин. 
 

ОДРЖАНО  
часова 

од 45 мин. 
 

Јелена Глигорић Милановић 315 315,00 315,00 0 0 0 0 0 

Александар Марковић 175 175,00 175,00 0 0 0 0 0 

Ана Суботички 420 420,00 420,00 0 0 0   

УПОРЕДНИ КЛАВИР 910 910,00 910,00 0 0 0 0 0 

 
Током школске године реализовани су сви планирани часови, с тим што су наставници примили већи број ученика и 
планирали већи број часова него што је потребно у оквиру предвиђене норме. 

 



 

6. Извештај о реализацији смотри и испита 
Смотре су током првог полугодишта реализоване по плану. 
Јунске Смотре нису могле бити реализоване због уведеног ванредног стања услед епидемије вируса COVID-19. 

Реализовано/Нереализовано Месец Упоредни клавир 

Реализовано XII 26.12.2019. - I и II разред 

Није реализовано VI 09.06.2020. - I разред 
 
Због актуелне ситуације са епидемијом корона вируса, а по Упутству министра просвете, науке и технолошког развоја бр. 611-
00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године, годишњи испити и смотре нису реализовани, већ су ученици оцењени годишњом 
оценом за рад током целе школске године, укључујући и рад током реализације наставе на даљину.  
Испити су реализовани само за ученике завршних разреда уз доследно спровођење свих прописаних мера заштите. 

 
Датум и време одржавања Испита за завршне разреде 03.06. у 900  
 

7. Опремљеност наставним средствима 
Инструментариј и 
опрема 

Стање 31.08.2019. Отписано 
31.12.2019. 

Набављено до 
31.12.2019. 

Набављено до  
31.08.2020. 

Стање 31.08.2020. Недостаје 

Клавири 

Укупно 3 
- 1 пијанино 
- 2 дигитална клавира 
 

- - -  
 

Укупно 3 
- 1 пијанино 
- 2 дигитална клавира 
 

-  
клавир 

Метрономи 
Укупно 3 
 

- - - 
Укупно 3 - 

Клавирске столице 
Укупно 3 
 

- 
-  
 

- Укупно 3 
 

-  
 

 

На седници стручног већа одржаној 22.06.2020. године констатовано је да су сва постојећа наставна средства у 
употреби. 



 

8. Извештај о реализацији ваннаставних активности 

Ученици Упоредног клавира нису учествовали у реализацији ваннаставних активности везаних за овај предмет. 
 

9. Извештај о пласману ученика на такмичењима 
Ученици Упоредног клавира нису учествовали на такмичењима из овог предмета. 
 

10. Извештај о Стручном усавршавању наставника 
Током школске 2019/20. године присуство наставника акредитованим програмима намењеним стручном 
усавршавању одвијало се у складу са Планом стручног усавршавања, актуелном понудом програма сталног стручног 
усавршавања и материјалним могућностима школе. 
 
1. 

Назив семинара: „Хеуристичке методе у читању музичког дела“ 

Каталошки број: 965 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор Проф. Дејан 
Синадиновић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 16 

Запослени који су похађали семинар: - Јелена Глигорић-Милановић  
- Ана Суботички 
- Александар Марковић 
- Ненад Пауновић 

 
 
 



 

2. 

Назив семинара: „Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: Приступ тумачењу и интерпретацији“ 

Каталошки број: 943 

Носилац акредитације: Факултет музичке уметности – Београд у сарадњи са ЗУОВ - Реализатор Проф. Зоран Божанић 

Место одржавања: Факултет музичке уметности – Београд 

Датум одржавања: 26.10.2019. и 02.11.2019. 

К (Компетенције): К1 

П (Приоритети): П3 

Број сати/бодова: 8 

Запослени који су похађали семинар: - Јелена Глигорић-Милановић  
- Ана Суботички 
- Александар Марковић 
- Ненад Пауновић 

Током школске 2019/20. године остварено је укупно 72 бодова стручног усавршавања ван установе. 
 

Табеларни преглед броја остварених сати стручног усавршавања наставника у току прве године петогодишњег циклуса  
(01.09.2019. - 31.08.2020.) 

ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац - Бодови стручног усавршавања - 01.09.2019.-31.08.2020. 

Бр. 

Име и презиме запосленог 

К1 К2 К3 К4 Укупно П  Бодови 
Стр. Скуп/конф. 

 УКУПНО 
БОДОВА 

↓ 

 

 Јелена Глигорић Милановић 24    24 П3    24  

 Ана Суботички 24    24 П3    24  

 Александар Марковић 24    24 П3    24  

 Ненад Пауновић 24    24 П3    24  

            

Укупно 96    96 П3  0  96  



 

Табеларни приказ остварених бодова/сати стручног усавршавања у установи  (01.09.2019. - 31.08.2020.) 

Име и презиме запосленог Манифестације у 
организацији школе 

Концертне 
активности 

Такмичења Огледни и угледни 
часови 

Остало укупно 

Јелена Глигорић Милановић 40 6 30 22 2 100 

Ана Суботички 5 2 0 36 31 74 

Александар Марковић 10 21 20 0 2 53 

Ненад Пауновић 3 16 140 0 2 161 

УПОРЕДНИ КЛАВИР/ 
КОРЕПЕТИЦИЈА 

58 45 190 58 37 388 

 
 

Извештај о реализацији огледних и угледних часова 
У току школске 2019/20. године наставници су присуствовали огледним и угледним часовима које су одржали наставници са других одсека. 

датум Врста часа Наставник  Наставна јединица 
24.10.2019. Угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Домаћи композитори-радионица 

20.12.2019. Огледни час                                                                                     Драгица Стојановић  
Издржавање тонова, лествица, Бе-дур, Боерстоел-етида бр.1 
Дона, Дона комад, Р. ЛазиЋ Мелодија без нслова и Изнад дуге 

23.01.2020. Угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Музички инструменти-квиз 

28.01.2020. Огледни час                                                                                    Драшко Божовић Е-дур скала, Левидова 2 етиде 
 

11. Седнице стручног већа 
Седнице Стручног већа су одржане по распореду усвојеном Годишњим планом рада стручног већа, осим седница 
планираних за 01.04.2020. и 29.04.2020. године, које нису могле бити одржане због епидемије вируса COVID-19. 
Уместо ових седница одржана је седница 01.06.2020. године на којој су обрађене све тачке дневног реда које нису 
могле бити обрађене у априлу месецу. 
На дневном реду седница стручног већа су се, поред планираних, нашла и многа тренутно актуелна питања. 
Током школске 2019/20. године одржано је укупно 11 седница Стручног већа: 11.09.2019.; 30.10.2019.; 28.01.2020.; 
26.02.2020.; 01.06.2020.; 05.06.2020.; 17.06.2020.; 22.06.2020.; 01.07.2020.; 24.08.2020. и 26.08.2020. године. 



 

 
            3.7. Извештаји о реализацији Плана рада стручних актива и тимова 

 
 

3.7.1. Извештај о реализацији Плана рада Стручног актива за школско развојно планирање 

Стручни актив за школско развојно планирање чине представници запослених, родитеља, односно других 
законских заступника и јединице локалне самоуправе.  

Чланове стручног актива за развој школског програма именовао је Школски одбор. 
 

Чланови Стручног актива у овој школској години били су: 

1. Мирјана Николић Трајковић, стручни сарадник - педагог ( руководилац, записничар) 
2. Владимир Булатовић – наставник соло певања – представник Школског одбора из реда запослених 
3. Зора Грбовић – наставник флауте – представник Школског одбора из реда запослених 
4. Невенка Здјелар Бањац – председник Стручног актива за развој школског програма 
5. Јелена Цаковић Љубеновић – наставник виолине 
6. Јованка Мандић - представник Школског одбора испред локалне самоуправе 
7. Лидија Вучетић – родитељ – представник Савета родитеља 

Сагласно члану 88. ЗОСОВ-а и члану 68. ЗОООВ-а Школа нема ученички парламент. 

 
Током  школске 2019/20. године Стручни актив за школско развојно планирање анализирао је активности у 

школи на основу увида у рад Стручних актива и Стручних већа и пратио и усмеравао реализацију Школског развојног 
плана. 

Одржано  је  укупно  6 седница Стручног актива за школско развојно планирање, као што је и планирано. 
Стручни актив је уско сарађивао са Тимом за самовредновање рада школе. 



 

Преглед реализованих активности Стручног актива за школско развојно планирање у току школске 2019/20. 
године је следећи: 
 

Активност Време реализације Напомена 

На првој седници актива  донети су следећи закључци: 
1. Разматрен је  и усвојен  Извештаја о реализацији  ШРП-а у школској 2018/19. години 
2. Разматрен је  и усвојен Извештај о раду Стручног актива за ШРП у школској 2018/19. 

години 
3. Размотрен је и усвојен  Анекс – Акционог плана Школског развојног плана за школску 

2019/20. годину 
4. Размотрен је и усвојен  План  рада Стручног актива за школско развојно планирање за 

школску 2019/20. годину 
5.  Утврђена је  методологија  за праћење реализације активности планираних Акционим 

планом ШРП-а за 2019/20. годину  
6. Испланирана је сарадње са тимом за самовредновање и дефинисана је  методологије 

за  праћење реализације Акционог плана 
7. Планирана је  сарадња  са Стручним активом за развој школског програма  
8. Планирана је  сарања са Тимом за безбедност 

  

4. Септембра  2019.   



 

На другој седници актива донети су следећи закључци: 
1. Чланови актива редовно прате реализацију акционог плана ШРП-а, као и Реализацију  

планираних активности из Анекса ШРП-а. У записнику су описане све реализоване 
активности. 

2. Остварена је сарадња са Тимом  за самовредновање  на  дефинисању методологије за 
праћење остваривања општих циљева Школског развојног плана. 

3. Остварена је сарадња са Стручним активом за развој школског програма (разматрани су 
садржаји  Школског програма и потреба за сачињавањем анекса). 

11. децембра 2019.   

На трећој одржаној седници  донети су следећи закључци: 
1. Размотрен је и усвојен  Полугодишњи  извештај о раду стручног актива. 
2. Размотрен је и усвојен Полугодишњи  извештај о реализацији активности планираних 

ШРП-ом и Анексом школског развојног плана, који су сачили чланови размотривши 
реализацију свих планираних активности. 

3. Сачињен је договор  око  реализације текућих и предстојећих активности. 
4. Остварена је сарадња са Тимом за заштиту деце и ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања. 

22. јануара 2020.   

На четвртој  одржаној седници  донети су следећи закључци: 
1. Размотрена је сарадња са Тимом за самовредновање (на обради података добијених 

применом анкете и изради извештаја о извршеном самовредновању које ће послужити 
као полазна основа за  процену остварености општих циљева Школског развојног плана.  

2. Разговарано је о оствареној сарадњи са Стручним активом за развој школског програма 
(помоћ око израде предлога измена које је потребно унети у Анекс школског програма 
за наредну школску годину). 

19. фебруара 2020.   

На петој   одржаној седници  донети су следећи закључци:  
1. Анализирана је сарадња са Тимом за самовредновање  на   реализацији плана 

самовредновања у школској 2019/20. години. 

1. јуна 2020.   



 

2. У сарадњи са Тимом за безбедност и заштиту деце и ученика од  дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања разматрана је безбедност ученика на интернету 
у току трајања наставе на даљину. 

На шестој    одржаној седници   донети су следећи закључци: 
1. Израђен је Извештај о реализацији  ШРП-а у школској 2019/20. години 
2. Израђен је Извештај о раду Стручног актива за ШРП у школској 2019/20. години 
3. Израђен је Предлог Анекса – Акционог плана Школског развојног плана за школску 

2020/21. годину 
4. Израђен је предлог Плана рада Стручног актива за школско развојно планирање  за 

школску 2020/21. годину 
5. Разматрена је и утврђена методологија праћења реализације активности планираних 

ШРП-ом за школску 2020/21. годину  
6. Сва побројана документа су размотрена, а потом и једногласно усвојена и биће 

прослеђена Нставничком већу на даље разматарање и усвајање. 

24. августа 2020.   

 

 

3.7.2. Извештај о реализацији Плана рада Стручног актива за развој школског програма 

Стручни актив за развој школског програма чине представници наставника и стручних сарадника.  
Чланове стручног актива за развој школског програма именовало је Наставничко веће. 

 
Чланови Стручног актива у овој школској години били су: 

1. Невенка Здјелар Бањац – наставник солфеђа – председник 

2. Драшко Божовић – наставник клавира 

3. Сања Ивановић – наставник хармонике 

4. Јелена Цаковић Љубеновић – наставник виолине 



 

5. Данило Милојковић – наставник гитаре 

6. Зора Грбовић – наставник флауте 

7. Владимир Булатовић – наставник соло певања 

8. Јелена Глигорић Милановић  – наставник теорије музике, упоредног клавира и стручни сарадник - 

библиотекар/нототекар/медијатекар 

9. Мирјана Николић Трајковић – стручни сарадник - педагог – записничар 

 
Током школске  2019/20. године Стручни актив за развој школског програма анализирао је активности у 

школи на основу увида у рад Стручних актива и Стручних већа. Одржано је укупно  6 седница  Стручног актива за 
развој школског програма (04.09 2019.,  11.12. 2019., 22.01.2020.,  19.02. 2020., 01.06.2020. и 24.08.2020) како је и 
планирано Годишњим планом рада школе. 

 
Преглед реализованих активности Стручног актива за развој школског програма: 

Активност 
Време 

реализације 
Напомена 

На првој седници стручног актива:  
1. Разматрен  је  и усвојен  Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма у школској 

2018/19. години 
2. Разматрен је и усвојен  План рада Стручног актива за развој школског програма у  школској 

2019/20. години 
3. Чланови актива разговарали су о току пријемних испита и анализирали заинтересованост ученика 

за поједине инструменте 
4. Чланови актива договорили су се везано за помоћ око израде материјала намењеног родитељима, 

које припремају стручна већа 

5. Договорено је да  родитељи на редовном родитељском састанку буду информисани о  наставним 
садржајима и спровођењу школског програма, као и календару рада, смотри, интерних часова и 
свим важним питањима  везаним за учење и напредак њихове деце. 

4. Септембра  
2019.  
 

 



 

На другој седници актива:  
1. Чланови актива присуствовали су  Концерту поводом завршетка првог тромесечја и анализирали 

квалитет узвођења.  
2.  Анализиран је  Извештај о успеху ученика  за први класификациони период. 
3. Анализиране су смотре главног предмета (да ли су одржане све планиране смотре, колико је 

ученика приступило и какав је ниво знања) – провера остварености циљева и исхода постигнућа. 
4. Анализиран је број и квалитет јавних наступа ученика 
5.  Чланови су анализирали реализоване манифестације „Српска соло песма“ и „Српска 

традиционална песма“. 
Организација и реализација такмичења протекла је на високом нивоу, без иједног пропуста. 
Наступило је преко 60 такмичара из 19 образовних институција. На такмичењу „Српска соло 
песма“ наступило је 8 ученика ОМШ „Стеван Христић“, који су освојили две прве и шест других 
награда. 

6. Директорка  је известила  Актив о посетама наставних часова. 
7. 23.11.2019. године реализоване су радионице за две групе ученике различитог узраста (I-V 

разреда ОШ и VI-VIII разреда ОШ) на тему „Зашто радим то што радим“, а 06.12.2019. године 
предавање за родитеље „Наша деца и савремена технологија“. Радионице и предавања 
реализовала је Невена Василић, психолог и родитељ ученика школе. 

8. Стручни актив је остварио увид у реализоване активности планиране Анексом 1. ШРП-а за ову 
школску годину.  

9. Разговарано је о сарадњи са Тимом за самовредновање у координирању и праћењу активности 
на реализацији плана самовредновања. 

11. Децембра 
2019.  

 

На трећој седници стручног актива: 
1. Анализиран је  Извештај о успеху ученика  на крају првог полугодишта 
2. Анализирани су резултати  Смотри (да ли су одржане све планиране смотре, колико је ученика 

приступило и какав је ниво знања) – провера остварености циљева и  задатака учења, анализа 
броја и квалитета јавних наступа - по класама закључно са Концертом поводом завршетка првог 
полугодишта.  

3. Анализирана је опремљеност наставним средствима и степен њихове искоришћености. Степен 
искоришћености истих вреднован је посматрањем часова  у процесу самовредновања рада школе. 

22. јануара  
2020.  

 



 

4. Чланови актива размотрили су план одласка ученика на такмичења и закључак је да се могу 
очекивати и високе награде, с обзиром на пријављене такмичаре. 

5. Размотрен је и усвојен Полугодишњи извештај о раду Тима за развој школског  програма на крају 
1. полугодишта. 

На четвртој седници стручног актива:  
1. Остварена је  сарадња са Стручним активом за школско развојно планирање  везано за помоћ око 

израде предлога измена које је потребно унети у Анекс школског програма за наредну школску 
годину. 

19. фебруара 
2020. 

 

На петој  седници стручног актива:  
2. Анализирана је реализација школског програма. У другом полугодишту је успостављена настава 

на даљину, а неповољна епидемиолошка ситуација је условила неодржавање свих планираних 
манифестација, концерата и такмичења. 

3. Завршни испити су одржани регуларно.  Чланови актива су изразили задовољство поштовањем 
договореног начина рада,  ради  поштовања  препоруке за очување безбедности и здравља  
ученика и запослених. 

01. јуна 
2020. 

 

На шестој седници актива:  
1. Сачињен је и усвојен  Извештај  о реализацији Годишњег плана рада Стручног актива за развој 

Школског програма у 2019/20. години 
2. Сачињен је и усвојен  Годишњи план  рада Стручног актива за развој школског програма за школску 

2020/21. годину 
3. Остварен је увид у квалитет Годишњих планова рада за предстојећу школску годину 
4. Разговарано је о квалитету  Месечних планова рада за септембар 
5. Договорено је пружање помоћи  стручним већима око припреме за штампу материјала за ученике 

и родитеље за септембар (материјал садржи Годишњи план активности – смотре, испити, 
минимум градива итд.) 

6. Чланови актива дали су неколико сугестија за израду коначне верзије Годишњег плана рада за 
предстојећу школску годину. 

24. августа 
2020. 

 

 
 



 

3.7.3. Извештаји о раду стручних тимова 

Тим чине представници запослених, родитеља, односно других законских заступника, јединице локалне 
самоуправе, односно стручњака за поједина питања. Тим образује директор школе. 

1.7.3.1. Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 

Тим за инклузивно образовање  у нашој школи је формирала директорка школе  у циљу уклањања свих видова 
баријера и дискриминације који би се односили на пол, националну припадност, способности, здравствено стање 
ученика, као и ради пружања додатне подршке детету, родитељима и наставницима како би се остварили 
максимални потенцијали ученика. 

Тим је у току школске 2019/20. године радио у следећем саставу: 

1. Мирјана  Николић Трајковић, стручни сарадник-педагог, координатор рада тима и  записничар 

2. Нада Торбица Ђокић - директор школе 

3. Сања Ивановић - наставник хармонике 

4. Невена Василић - представник родитеља 

5. Јованка Мандић - представник Школског одбора испред локалне самоуправе. 

Одржено је укупно 6 седница Тима, као што је и планирано, а реализоване су следеће активности: 

Активност 
Време 

реализације 
Напомена 

На првој седници тима:  

1. Разматран је и  и усвајен  Извештај о раду Стручног тима за ИО за претходну 
школску годину 

4. септембра  
2019.  
 

 



 

2. Разматран је  и усвојен План рада Стручног тима за ИО за школску  2019/2020. 
годину 

3. Снимљено је  стање деце и ученика којима је потребна образовна подршка/ 
индивидуализација (од припремног разреда до 6. разреда) 

На другој седници тима:  
1. Чланови тима су разматрали постигнућа и напредовање ученика ради идентификовања 

ученика којима  је потребно пружити  додатну образовну  подршку. Закључено је да сви 
ученици савлађују предвиђене садржаје. 

11. децембра 
2019.  

 

На трећој седници тима: 
1. Разговарано је о напредовању ученика  и  потреби да се ученицима пружи  додатна 

образовна подршка. 

22. јануара 
2020.  

 

На четвртој седници тима:  

1. Чланови Тима разговарали су о постигнућима ученика и потреби да се за 
неког ученика сачини  педагошки профил и примени индивидуализовани 
приступ, ради пружања додатне подршке у учењу. 

Закључак чланова тима јесте да сви  ученици наше школе  могу  да остваре циљеве и 
задатке програма односно исходе, са тим да се за ученике који не напредују у складу 
са очекиваним организује допунска настава, тако да нема потребе за пружањем 
додатне образовне подршке. 

19. фебруара 
2020.  

 

На петој седници тима:  

1. Чланови Тима разговарали су о постигнућима ученика и потреби да се за 
неког ученика сачини  педагошки профил и примени индивидуализовани 
приступ, ради пружања додатне подршке у учењу 

1. јуна  
2020.  

 

На шестој седници тима:  

1. Чланови су усвојили сачињени Извештај о раду Стручног тима за ИО  за 
школску 2019/20. годину 

24. августа 
2020.  

 



 

2. Усвојен је сачињени План рада Стручног тима за ИО за школску 2020/21. 
годину 

 
 
3.7.3.2. Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања  

У реализацији  програма заштите деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 
Основној музичкој школи „Стеван Христић“ учествовали су сви запослени, посебно чланови Тима за безбедност 
и заштиту деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
 

Директорка  школе Нада Торбица Ђокић образовала је Тим за заштиту у саставу:  
Чланови Тима: 

1. Мирјана Николић Трајковић, стручни сарадник- педагог – руководилац Тима и записничар 
2. Нада Торбица Ђокић –  директорка школе 
3. Марија Поповић, а потом Марија Петровић – секретар  
4. Драгица Стојановић – наставник кларинета 
5. Невена Василић - представник родитеља (психолог) 

 6.      Љиљана Вујичић Голубовић, представник Школског одбора испред локалне самоуправе. 

 
У току школске 2019/20. године чланови Тима за заштиту су: 

- Информисали и пружали основну обуку за све запослене у установи са циљем стицања знања и вештина 
неопходних за превенцију, препознавање, процену и реаговање на појаве дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања деце/ученика; 

- Координирали израду и реализацију програма заштите деце/ученика од насиља (превентивне и 
интервентне активности); 



 

- Организовали консултације у установи и процењивали нивое безбедносних ризика у школи; 

- Пратили и процењивали ефекте предузетих мера у заштити деце/ученика; 

- Сарађивали са релевантним установама; 

- Били задужени да воде евиденцију о појавама насиља, уколико их буде било; 

- Били задужени да прикупљају документацију; 

- Извештавали директора школе, стручна тела, Савет родитеља и Школски одбор о свему од значаја за 
заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 

 

У току школске 2019/20. чланови тима реализовали су планиране активности на укупно одржаних 6 седница: 

Активност 
Време 

реализације 

Напомена 

На првој седници тима: 
1. Размотрен је и усвoјен  Извештај о реализацији Програма безбедности и 

заштите деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања у  школској 2018/19. години 

2. Размотрен је и усвојен Извештај о раду тима у школској 2018/19. години и рад 
тима оцењен је позитивно. 

3. Размотрен и једногласно усвојен Програм  безбедности и заштите 
деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 
школској  2019/20.  години, који ће бити саставни део Годишњег плана рада 
школе.  

4. Размотрен је и једногласно усвојен Предлог Плана рада Тима за  школску  
2019/20. годину. 

4. септембар 
2019. 

 



 

5. Процедуре за процену безбедности отвореног и затвореног простора у школи 
су истакнуте. 

6. Договорене су теме за иницијалне  родитељске  састанке  како бисмо  
наставили да промовишемо школу као безбедно  место  за све ученике/децу 

На другој  седници тима: 
1. Чланови тима су разговарали  о безбедности  ученика у  нашој школи. Закључак 

је да је безбедност ученика на  високом нивоу.   Исто тако, безбеност 
запослених је на високом нивоу, што је потврдио инспекцијски надзор.  

2. Тема безбедности деце/ученика била је једна од тачака на општем 
родитељском састанку. Поред тога родитељима је указано на важност 
познавања и примене Протокола о поступању у случајевима насиља.  

3. Закључено је да се Програм заштите деце и ученика од дискриминације, 
насиља, злостављања и занемаривања релизује по плану и без одступања. 

4. Осим редовних активности (вођење рачуна о безбедности школског простора 
од стране свих запослених), школа је 16.10.2019. године, у оквиру 
обележавања месеца бриге о старим лицима реализовала и концерт за 
кориснике Геронтолошког центра у Младеновцу у који су укључени ученици 
свих одсека, а у циљу њиховог подстицања на бригу о осетљивим друштвеним 
групама. 

5. Сумиране су активности   којима смо  презентовали школу  као безбедно  место 
су: 

 29.11.2019. године  одржан је концерт и промоција музичких инструмената за ученике 
1.  разреда ОШ „Коста Ђукић, у оквиру пројектне наставе.  Наставници и ученици су на 
најбољи могући начин представили школу. 

 Радионице  „Зашто радим то што радим“ за ученике млађе и старије групе 
реализовала је психолог и родитељ ученика Невена Василић, 23.11.2019. године.  

11. децембра  
2019.  

 



 

 Предавање за родитеље „Наша деца и савремена технологија“ одржала је психолог и 
родитељ ученика Невена Василић, 06.12.2019. године 

На тећој седници тима: 
1. Закључено је да је акција кићења новогодишње јелке  успешно спроведена. 

2. Новогодишњи концерт „Под маскама“ и Маскенбал за ученике млађих разреда  

успешно су  организовани су у среду,  25.12.2019. године са почетком у 17.00 

часова. Концерт је одржан у пуној концертној сали,  а потом су  се маскирани 

ученици у присуству  наставника забавили уз музику. Забава је завршена у 

19.15, а дружење ученика је протекло у најбољем реду. 

3. Новогодишњи концерт и дружење  са корисницима Центра за дневни боравак 

деце и омладине са посебним потребама у Младеновцу  веома су успешно 

организовани у петак 27. децембра 2019. године са почетком у 11.00 часова. 

4. Зидни панои у ходнику школе ажурирају се континуирано, а у наредном 
периоду посветићемо посебну пажњу информацијама и предлозима  из 
ученичке кутије поверења. 

5. Стање безбедности је на високом нивоу, захваљујући пажњи и посвећености 
свих запослених, а посебно директорке.  Није забележен ниједан случај 
насиља, злоставаљања, занемаривања, ни дискриминације. 

6. Тим је извршио анализу остваривања програма, а потом и  припремио 
7. Извештај о реализацији планираних активности из Програма заштите 

деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у првом полугодишту 
школске  2019/20. године  намењен  Наставничком већу, Савету родитеља и 
Школском одбору. 

22. јануара 
2020.  

 



 

На четвртој седници тима: 
1. Анализирано је  стање  у школи у вези са дискриминацијом, насиљем, 

злостављањем и занемаривањем. 
У нашој школи није забележен ниједан случај насиља, злостављања, 
занемаривања, ни дискриминације међу ученицима, али је забележен случај 
напада трећих лица на ученика на улазу у зграду, након чега су предузете све 
потребне мере заштите и надамо се да се такви догађаји неће понављати. 

19. фебруара 
2020. 

 

На петој  седници тима: 
1. Извршена је анализа стања у школи у вези са дискриминацијом, насиљем, 

злостављањем и занемаривањем у току наставе на даљину.  
За време  измењених услова наставе и рада, није забележен ни пријављен  ни 
један вид  насиља, ни дискриминације. Наставници су констатовали да је у 
оквиру групне наставе повремено долазило до непримерених коментара, али 
такве ситуације су предметни наствници  решавали  одмах, у оквиру наставног 
часа.  Ученици су показали висок степен културе и толеранције, као и 
родитељи, који су изврсно сарађивали. 

2. Разговарано је о одлагању реализације планираних превентивних активности 
осмишљених тако да утичу на смањење појава непримереног понашања и 
насиља. 
Све планиране  активности које наша школа сваке школске године  организује 
у атмосфери разумевања и толеранције  (концерти, такмичења, фестивали, 
меморијал) отказане су због ванредног стања. 

1. јуна  
2020.  

 

На шестој седници тима: 
24. августа 
2020. 

 



 

3. Анализирана је  реализација  Програма заштите деце и ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за протеклу школску 
годину 

4. Разговарано је о  извештају  о евидентираним ситуацијама насиља и 
предузетим превентивним и интервентним активностима на основу података 
који се налазе у свескама праћења (документација код директорке). 

5. Реализован је рад на изменама и допунама Програма за безбедност и заштиту 
деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања због 
ступања на снагу новог правилника 08.08.2020. године 

6. Усвојен је  Извештај о реализацији Програма безбедности и заштите 
деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у 
школској 2019/20. години. 

7. Усвојен је  Извештај  о раду Тима у 2019/20. години  
8. Израђен је и усвојен  Програм безбедности и заштите деце/ученика од 

дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у школској 2020/21. 
години 

9. Израђен је и усвојен  План рада Тима у школској 2020/21. години 

 

 

3.7.3.3. Извештај о раду Тима за самовредновање 

Самовредновањем квалитета рада установе обавља се  процена квалитета рада коју спроводи установа на 
основу стандарда квалитета рада установе. 



 

Самовредновање рада школе у овој школској години, тачније области квалитета Настава и учење, 
организовао је и њиме координирао Тим за самовредновање, чије је чланове  именовао  директор школе на период 
од годину дана. 

 
Стручни Тим за самовредновање  је  у школској 2019/20 години радио у следећем саставу: 
 

1. Мирјана Николић Трајковић – стручни сарадник - педагог – координатор тима и записничар 

2. Зорана Владисављевић – наставник клавира 

3. Саша Ивановић – наставник хармонике 

4. Андријана Милићевић – родитељ – представник Савета родитеља 

5. Јованка Мандић - представник Школског одбора испред локалне самоуправе 

У раду Тима за самовредновање учествује и Нада Торбица Ђокић – директор школе 
Сагласно члану 88. ЗОСОВ-а и члану 68. ЗОООВ-а Школа нема ученички парламент. 

 
У току школске 2019/20. године одржано је укупно 6 седница Тима, како је и планирано Годишњим планом 

рада школе. 
Тим је уско сарађивао са Тимом за школско развојно планирање. 
 
Преглед реализованих активности Тим за самовредновање су следеће: 
 

Активност 
Време 

реализације 

Напомена 

На првој седници тима: 
1. Извештај о самовредновању области квалитета : Образовна постигнућа ученика и 

Подршка ученицима је размотрен, а потом и једногласно усвојен. 
2. Размотрен је,  а потом и усвојен  Извештај о раду Тима у школској 2018/19. години. 

4. септембар 
2019. 

 



 

3. Размотрен је, а потом и усвојен  Акциони план  за побољшање рада школе након 
спроведеног самовредновања  и постао је саставни део Годишњег плана рада 
школе. 

4. Размотрен је и усвојен Акциони план самовредновања  у школској 2019/20. 
години. 

5. Сачињен је Годишњи план рада Тима  за самовредновање у школској 2019/20. 
години 

Процес самовредновања  рада школе у овој школској години биће настављен  
самовредновањем Области квалитета  2 - Настава и учење.  
На другој седници тима: 

1. Члановима тима представљен је акциони план за самовредновање одабране 
области квалитета Област 2 - Настава и учење. 
По добијању података Тим је приступио квантитативној и квалитативној анализи, 
као и упоредној анализи, а потом и изради Извештаја о самовредновању. 

2. Сви инструменти за самовредновање сачињени су у складу са Правилником о 
стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС“, бр. 14/2018). 

3. Прикупљање података организовано је у првом и другом полугодишту. 

11. децембра  
2019. 

 

На трећој седници тима: 
1. Педагог  је упознала Тим са током процеса самовредновања.  
2. Чланови тима извршили су анализу добијених података у вредновању рада 

наставника посетама наставних часова. 
3. Договорено је да ће резултати истраживања бити презентовни наставницима.  
4. Чланови тима сачинили су Извештај о раду тима у првом полугодишту школске  

2019/20. године.  
 

22. јануара 
2020. 

 

На четвртој седници тима: 
19. фебруар 
2020.  

 



 

1. Извршена је анализа резултата добијених самовредновањем  и припремљено је 

извештавање Наставничког већа за Област квалитета 2 - Настава и учење 
 Наставници су упознати са прелиминарним резултатима  самовредновања - приказана им 

је презентација о добијеним прелиминарним подацима.  

 Наставницима су саопштене јаке и слабе стране уочене током процеса самовредновања - 
Посећени часови су показали добар квалитет у највећем броју индикатора.  

 У другом полугодишту планиран је наставак посматрања часова и анкетирање ученика и 
родитеља. 

2. Преношење искустава са семинара „Програм обуке за подршку школама у 
самовредновању“. 

 Чланови тима који су присуствовали семинару „Програм обуке за подршку школама у 
самовредновању“ су кроз презентацију (припремљену на основу добијених материјала на 
семинару), представили  осталим члановима Тима сажети приказ обуке одржане 29. 
јануара 2020. године у Сопоту у ОШ ,,Јелица Миловановић“ и на тај начин пренели стечена 
искуства, а све са циљем да се чланови Тима (а након тога и чланови Наставничког већа) 
упознају са важношћу процеса самовредновања рада школе, као увода у предстојеће 
спољашње вредновање. 

На петој седници тима:  
1.  Извршена је квалитативна  анализа добијених резултата  на основу обрађених података 
у процесу самовредновања и чланови тима су припремили извештавање. 
2. Сачињен је  и усвојен  Извештај о самовредновању у школској 2019/20. години 

01. јун 
2020.  

 

На шестој седници тима: 
1. Сачињен је  и усвојен Извештај  о раду Тима за самовредновање у 2019/20. години 
3. Израђен је  План за побољшање рада школе (на основу самовредновања) као саставни 
део Извештаја о самовредновању у 2019/20. години, као и Анекса Школског развојног 
плана и осталих докумената 
4. Израђен је и усвојен  Акциони  плана самовредновања за школску  2020/21. годину 
5. Израђен је и једногласно усвојен  Годишњи план  активности тима у школској 2020/21.  
години (у склопу Годишњег плана рада школе).  

24. август  
2020.  

 



 

3.7.3.4. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе у школској 2019/20. години радио је у следећем саставу: 
1. Сања Ивановић – наставник хармонике – координатор тима  
2. Нада Торбица Ђокић – директор школе 
3. Мирјана Николић Трајковић – стручни сарадник педагог – записничар 
4. Јелена Глигорић Милановић  – наставник теорије музике, упоредног клавира и стручни сарадник - 
библиотекар/нототекар/медијатекар 

  5. Милица Лесковац – родитељ – представник Савета родитеља  
         6. Александар Живановић - представник Школског одбора испред локалне самоуправе 

 
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе се у току школске 2019/20. бавио:  

 Вредновањем остваривања наставног плана и програма 

 Вредновањем остваривања школског програма 

 Вредновањем остваривања развојног плана 

 Вредновањем доприноса и укључености родитеља, односно других законских заступника ученика у 
различите облике образвно-васпитног рада 

 Вредновањем услова у којима се одвија васпитно-образовни рад 

 Стварањем  услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

 Сарадњом са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје 
надлежности. 

 
У току школске 2019/20. године одржано је укупно 6 седница Тима, како је и планирано Годишњим планом рада 
школе, а преглед реализованих актиности је следећи: 
 
 



 

Активност 
Време 

реализације 
Напомена 

На првој  одржаној седници тима донети су следећи закључци: 
1. Размотрен је и усвојен Извештај о реализацији акционог плана за побољшање  

квалитета рада школе у школској 2018/19. години. 
2. Разморен је и усвојен Ивештај о реализацији плана рада Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе у школској 2018/19. години.  
3. Размотрен је и усвојен План за побољшање квалитета рада школе у школској 

2019/20. години . 
4. Размотрен је и усвојен Годишњи план рада Тима за обезбеђивање квалитета  

и развој установе у школској 2019/20.   
5. Договорено је да у наредном периоду чланови тима пруже подршку  Тиму  за 

самовредновање рада школе ради вредновања одабране области квалитета, 
као и Стручном активу за школско развојно планирање, ради реализације 
планираних активности.   

6. Наставници главних предмета ће припремити своје ученике за предстојеће 
концерте, док је директор школе задужен за организацију истих. 

7. Предлог тима  јесте да методологија у процесу самовредновања  обухвати све 
учеснике у образовном процесу: наставнике, ученике и родитеље и да се не 
занемари компаратаивна анализа. 

4. септембра 
2019. 

 



 

На другој одржаној седници тима донети су следећи закључци 
1. Чланови Тима разговарали су о одабраној области за вредновање квалитета 

рада школе у овој школској години. Заједнички је сачињен акциони план за 
самовредновање. 

2. Предвиђени план и програм наставе и учења остварује се на свим наставним 
одсецима школе. 

3. Садржаји планирани школским програмом реализују се без одступања. 
Планиране активности Школским развојним планом и анексима реализују се 
као што је и планирано, уз мања одступања (одлагања) до којих је дошло из 
објективних разлога. 

4. За самовредновање рада школе користиће се Протокол о посматрању и 
вредновању наставних часова сачињен у складу са Правилником о 
стандардима квалитета рада установе, као и анкетни листићи по истом 
Правилнику. 

5. Сачињени План за побољшање рада школе на основу самовредновања 
реализује се без примећених одступања. 

6. Две радионице за ученике „Зашто радим то што радим“ одржане су 
23.11.2019. године. Предавање за родитеље „Наша деца и савремена 
технологија“ орагизовно је 06.12.2019. године.  

11. децембра 
2019. 

 

На трећој одржаној седници донети су следећи закључци: 
1. Чланови тима разговарали су о протеклом полугодишту и закључили да је 

процес прикупљања документације адекватан и да неће бити проблема 
приликом израде Полугодишњег извештаја. 

2. Програм културне активности школе реализован је у потпуности: Закључак 
чланова тима јесте да не постоје мере за побољшање. 

22. јануара 
2020. 

 



 

3. План и програм наставе и учења остварује се без примећених одступања.  
4. Планирани наставни садржаји за реализцију кроз редовну наставу и остале 

облике образовно-васпитног рада, као и активности из посебних програма 
реализовани су у потпуности. 

5. Чланови тима размотрили су реализацију активности планираних Акционим 
планом за реализацију активности ШРП-а у првом полугодишту  и закључак је 
да је реализација присутна у потпуности. 

6. Родитељи су укључени у рад школе.  Благовремено су обавештени о свим 
важним питањима и учествују у доношењу свих битних одлука везаних за 
њихову децу.  

7. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе сачинила 
је стручни сарадник-педагог. 

На четвртој  одржаној седници донети су следећи закључци: 
1. Извршена је процена квалитета рада школе кроз прелиминарне резултате 

самовредновања  области  Настава и учење. Тим за  обезбеђивање квалитета 
и развој установе исказао је задовољство досадашњим радом Tима за 
самовредновање. 

2. Анкета о сарадњи  родитеља  и  школе је на крају првог полугодишта 
спроведена за родитеље свих ученика школе са циљем да се испита 
задовољство родитеља радом школе и сарадњом са школом. Анкетни 
листићи су подељени, али нису сви прикупљени због почетка распуста за 
ученике.  
 

19. фебруара  
2020. 

 

На петој  одржаној седници донети су следећи закључци: 
1. јуна  
2020.  

 



 

1. Размотрени су резултати  процеса самовредновања Области квалитета 2 - 
Настава и учење. Стандарди из Области квалитета 2 - Настава и учење коју 
смо вредновали током  школске 2019/20. године  остварени су  на следећи 
начин: четири  стандарда је остварено  у потпуности и  један стандард у већој 
мери. 
Када су показатељи у питању,  од укупно 25 вреднованих показатеља, 19  је 
остварено у потпуности (76%), 5 је оставарено у великој мери (20%) и 1 је 
остварен у мањој мери (4%). Дакле, квалитет ове области процењена  је на 
нивоу 4. У процесу самовредновања су откривене јаке и слабе стране, као  и 
приоритети на чијем унапређивању ћемо радити у наредном периоду. 

2. Размотрено је остваривања школског програма. Услед проглашења 
ванредног стања у Републици Србији, прекинут је непосредан наставни 
процес у школи и успостављена је настава на даљину.  Реализовани су сви  
обавезни планирани наставни садржаји из свих наставних предмета.  
Концертне активности, такмичења,  манифестације, смотре и радионице за 
ученике и родитеље нису реализоване услед проглашења ванредне 
ситуације и спровођења препорука за очување безбедности и здравља 
ученика и запослених. 



 

На шестој одржаној седници донети су следећи закључци: 
3. Чланови тима су допринели изради  Извештаја о реализацији акционог плана 

за побољшање квалитета рада школе у школској 2019/20. години (на основу 
самовредновања) 

4. Сачињен је и усвојен  Извештај о реализацији плана рада Тима за 
обезбеђивање квалитета и развој установе у школској 2019/20. години 

5. Чланови тима су допринели изради Плана  за побољшање рада школе у 
школској 2020/21. години 

6. Сачињен је и једногласно усвојен  План рада Тима за обезбеђивање 
квалитета и развој установе за школску 2020/21. годину 

7. Разматране су опције потенцијалних области квалитета  за самовредновање 
рада школе. 

24. августа 
2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.7.3.5. Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

Тим чине представници запослених, родитеља, односно других законских заступника, ученичког парламента, 
јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. Тим је образовао директор школе. 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва у току ове школске године радио  је у следећем 
саставу: 

1. Владимир Булатовић – наставник соло певања – представник Школског одбора из реда запослених 
2. Данило Милојковић- наставник гитаре 
3. Ненад Пауновић - корепетитор 
4. Мирјана Николић Трајковић- стручни сарадник-педагог, записничар  
5. Александар Живановић - представник Школског одбора испред локалне самоуправе 
6. Саша Тодоровић – родитељ – представник Савета родитеља 
7. Нада Торбица Ђокић – директорка школе учествује у раду тима 

 
 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва је у току школске 2019/20. године обављао 
следеће послове:  

 учествовао у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и предузетништва; 

 пратио примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за развој 
међупредметних компетенција и предузетништва; 

 обезбеђивао услова за развој међупредметних компетенција и предузетништва; 

 сарађивао с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје 
надлежности; 

 учествовао у изради Плана каријерног вођења и саветовања ученика и старао се о његовој реализацији. 

 У току школске 2019/20. године одржанo  je  укупно 6 седницa, као што је и планирано Годишњим планом рада 
школе, а преглед реализованих активности је следећи: 



 

Активност Време 
реализације 

Напомена 

На првој  одржаној седници тима реализоване су следеће активности 
1. Договорено је да  директорка школе упозна чланове Наставничког већа са 

планом рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 
у школској 2019/20. години. 

2. Исто тако, Наставничко веће је  упознато и са Планом каријерног вођења и 
саветовања ученика  са циљем да се ученицима да што више благовремених и 
тачних информација везано за избор занимања. 

3. Чланови тима су разговарали о неопходности подстицања ученика од самог 
почетка школске године за укључивање у организацију концертних активности, 
као и за учествовање у свим осталим активностима школе.  

 

4. септембра 
2019. 

 

На другој седници тима реализоване су следеће активности: 
1. Чланови тима разговарали су о укључености ученика у организацију 

концертних актиности у школској 2019/20. години. Закључак је да су ученици 
активно укључени у организацију концертних активности. 

2. Постојећи панои у ходнику школе посвећени Заштити деце на инетрнету и 
Методама и техникама успешног учења биће допуњени и освежени у 
наредном периоду. 

3. Ученици старијих разреда припремили су и извели концерт за ученике првог 
разреда у току трајања манифестације „Дечија недеља“. 

4. Јелена  Глигорић - Милановић реализовала је Квиз о познавању музичких 
инструмената. 

11. децембра 
2019. 

 



 

5. Фотографије о постигнутим резултатима и успесима ученика наше школе на 
такмичењима у протеклој школској години представљене су на паноима у 
ходницима школе. 

На трећој седници тима реализоване су следеће активности 
1. Чланови тима разговарали су о организацији заједничког огледног часа-

софеђо, клавир и виолина. Заједнички је закључак да би час могао да се одржи 
већ почетком другог полугодишта. 

2. Укључивање ученика у организацију Новогодишњег  концерта под маскама, 
као и забаве за ученике после тога било је веома успешно. Новогодшњи 
концерт је био веома посећен, садржајан и занимљив,  а на забави после 
концерта ученици су показали висок степен толеранције и добро се забавили.  

3. Концерт за кориснике дневног боравка за особе са посебним потребама 
организован је и реализован 27. децембра са почетком у 11.00 часова. Велики 
број ученика наше школе се укључило и извели су, поред класичних 
композиција и нешто другачији,  допадљив репертоар,  који је нашим гостима 
био нарочито занимљив. 

4. Укључивање ученика у организацију Светосавског концерта  било је такође, 
веома успешно. Прослава школске славе и Светосавски концерт  у нашој школи  
протекли су у свечаној атмосфери. Ученици су на достојан начин представили 
нашу школу, а родитељи и остали гости могли су да уживају у сјајном извођењу 
научених композиција. 

5. Музичка радионица-квиз-Познавање живота и дела композитора класичне 
музике биће одржна почетком другог полугодишта. 

22. јануара 
2020.  

 



 

6. Стручни сарадник-педагог сачинила  је  полугодишњи Извештај о остваривању 
плана рада тима у току првог полугодишта. Извештај је размотрен, а потом и 
једногласно усвојен. 

На четвртој  седници тима реализоване су следеће активности: 
1. Разговарано је о укључивању  ученика у промоцију рада школе 
2. Анализирана је присутност  и ефикасност професионалног  саветовања  и 

каријерног вођења ученика који настављају музичко образовање. 

19. фебруара 
2020. 

 

На петој седници тима реализоване су следеће активности: 
1. Анализирано је укључивање ученика у промоцију рада школе 
2. Анализирана је присутност професионалног саветовања и каријерног вођења  

ученика који настављају музичко образовање 

1. јуна  
2020.  

 

На шестој седници тима реализоване су следеће активности:  
1. Сачињен је и усвојен Извештај о раду Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва у школској 2019/20. години 
2. Израђен је и усвојен План рада Тима за развој међупредметних компетенција 

и предузетништва у школској 2020/21. години 
3. Чланови тима узели су учешће и изради Плана каријерног вођења и 

саветовања ученика 

24. августа 
2020. 

 

 

 

 

 



 

 
3.7.3.6. Извештај о раду Тима за професионални развој 
 
Задатак Тима за професионални развој је да координира процес стручног усавршавања у установи у складу са 

Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника. 
Тим за професионални развој планирао је, водио евиденцију, извештавао о реализацији и радиo на 

унапређивању квалитета стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у школи. 
Основни задаци Тима за професионални развој били су да сачини План стручног усавршавања, евидентира 

присуство акредитованм програмима стручног усавршавања и сачини Извештај о реализацији плана стручног 
усавршавања (обавезних 20 сати/бодова годишње, односно обавезних 100 сати/бодова током петогодишњег 
периода), а такође и да сачини План стручног усавршавања, евидентира реализоване активности и сачини Извештај 
о реализацији плана стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у оквиру установе (обавезна 44 
сата/бода стручног усавршавања годишње, односно обавезних 220 сати/бодова током петогодишњег периода). 
 

Тим за професионални развој је у овој школској години радио у следећем саставу: 

1. Мирјана Николић Трајковић – стручни сарадник - педагог – координатор тима и записничар 
2. Катарина Жикић – наставник клавира  
3. Ана Суботички – наставник солфеђа и теорије музике 
4 Сандра Милојкић – родитељ –  представник Школског одбора  
5. Љиљана Вујичић Голубовић - представник Школског одбора испред локалне самоуправе 

У раду Тима за професионални развој учествовала је и Нада Торбица Ђокић – директор школе. 
Сагласно члану 88. ЗОСОВ-а и члану 68. ЗОООВ-а Школа нема ученички парламент. 

  У току школске 2019/20. године одржано  је  укупно 6 седница Тима, као што је и планирано Годишњим 
планом рада школе, а преглед реализованих активности је следећи: 



 

Активност Време 
реализације 

Напомена 

На првој  одржаној седници тима реализоване су следеће активности: 
1. Договорено је да координтор рада тима упозна  Наставничко веће са 

Планом рада тима за професионални развој. 

2. Сачињен је План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника 

за школску 2019/20. годину и биће представљен Наставничком већу. 

3. Размотрен је и једногласно усвојен Извештај о стручном усавршавању 

наставника и стручних сарадника у школској 2018/19. години. 

4. Размотрен је и једногласно усвојен Извештај о раду Тима за 

професионални развој у школској 2018/19. години 

5. Размотрен је и једногласно усвојен План стручног усарвшавања 

запослених у школској 2019/20. години, који обухвата стручно 

усавршавање ван установе (присуствовањем акредитованим 

програмима) и стручно усавршавање унутар наше установе. 

6. Чланови Тима заједнички су сачинили План рада Тима за школску 
2019/20. годину и јединствени је закључак да је квалитетно урађен и 
реално остварив. 

4. септембра 
2019. 

 



 

На другој седници тима донети су следећи закључци: 
1. Примена Правилника о вредновању стручног усавршавања наставника у 

оквиру установе одвија се без уочених неправилности, осим што је 
уочено је да до почетка децембра нису одржани планирани угледни и 
огледни часови. 

2. Образац за евидентирање стручног усавршавања који је сачињен 
доступан је наставницима у електронској форми, а обавеза сваког 
наставника је да ажурно евидентира акредитоване обуке којима је 
присуствовао у току ове школске године и да преузме одговорност за овај 
сегмент свог рада. 

3. У току ове школске године није остварена сарадња са Заједницом 
музичких и балетских школа Србије на пољу стручног усавршавања из 
разлога што су сви наставници школе током претходних година 
присуствовали свим понуђеним акредитованим програмима који су ове 
године реализовани у организацији ЗМБШС. 

4. Сарадња са Заводом за унапређивање образовања и васпитања 
остварена је у оквиру обуке за директоре школа, којој је присуствовао 
директор наше школе. 

5. Наставницима и стручним сарадницима доступан је Каталог стручног 
усавршавања и имају могућност да се информишу и прате трендове и 
понуде акредитованих обука.  

11. децембра   
2019. 

 



 

На трећој седници тима донети су следећи закључци: 
1. Вредновање стручног усавршавања наставника и осталих запослених 

обавља се по важећим правилницима.  

2. Сви потребни обрасци за евидентирање  акредитованог стручног 

усавршавања од  раније су познати наставницима  и они  имају обавезу 

да евидентирају и доставе фотокопију уверења. 

3. Обрасци за евидентирање стручног усавршавања у установи, такође су  

познати наставницима и изложени у наставничкој канцеларији. 

Наставници их користе, а у наредном периоду решаваћемо примећене 

недостатке на које су наставници наилазили. 

22. јануара 
2020. 

 

На четвртој седници тима реализована  је  следећа  активност:  
1. Разматрана је примена докумената о вредновању стручног усавршавања 

и констатовано да се план  стручног  усавршавања у установи не реализује 
оном динамиком којом је планирано.  

19. фебруара 
2020. 

 

На петој  седници тима реализована  је  следећа  активност: 
1. Анализиран је  професионални развој запослених у периоду наставе на 

даљину и констатовано да се у току трајања ванредног стања у неке од 
понуђених  облика стручног усавршавања (онлајн обуке)  укључила само 
директорка школе, док наставници, као ни стручни сарадници нису узели 
учешћа. 

1. јуна  
2020.  

 

На шестој  седници тима реализоване су следеће активности: 
1. Сачињен је и усвојен Извештај о стручном усавршавању у школској 

2019/20. години (акредитовани програми и у установи) 

24. августа 
2020. 

 



 

2. Израђен је и усвојен Извештај о раду Тима за професионални развој у 
школској 2019/20. години 

3. Усвојен је  План стручног усаврашавања у школској 2020/21. години 
(акредитовани програми и у установи) 

4. Сачињен је и усвојен План рада Тима за професионални развој у школској 
2020/21. години 

5. Разговарано је о имплементацији  Плана рада Тима за професионални 
развој у Годишњи план рада  школе. 

 

3.8. Извештаји о раду Стручних сарадника 

У складу са Правилником о систематизацији радних места, Школа има педагога и библиотекара/нототеката са по 50% 
радног ангажовања. 

 
 3.8.1. Извештај о раду Педагога школе 

На месту стручног сарадника-педагога са 50% радног времена, запослена сам од 22. октобра 2019. године на 
основу споразума о презумању. Осталих  50% радног времена остварујем у Основној школи „Лазар Станојевић“ у 
Ратарима. 

Реализација програма рада педагога школе се одвијала по важећем Правилнику о програму свих облика рада 
стручних сарадника. Трудила сам се да свој посао обављам одговорно и да својим радом и залагањем допринесем 
унапређивању рада школе. 

У току трајања наставе на даљину радила сам свој посао од куће у периоду од 23. 03. до 07.05.2020. године. 
Констатно сам била доступна свим наставницима за сваку врсту подршке и помоћи, као и директору за све врсте 
информација. Ученицима и родитељима била је  доступна моја имејл адреса на веб сајту школе, али на жалост није 
остварен  контакт. 



 

 
У току школске  2019/20. године  реализовала сам следеће задатке и  активности по  свом плану рада: 

ОБЛАСТ РАДА/ АКТИВНОСТ Време 
реализације 

САРАДНИЦИ 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

  

- Учешће у изради полугодишњег Извештаја 
рада школе 

Јануар 2020. Директор 
Председници 
стручних већа 

- Учешће у изради Извештаја о раду школе у 
школској 2019/20. години 

Јули, август 2020. 
године 

Директор 
Председници 
стручних већа 

- Израда оперативних планова рада 
педагога 

Месечно, током 
године 

Директор 
Одељењске 
старешине 

- Израда Извештаја о самовредновању рада 
школе, као и Анекса  ШРП-а 

Мај 2020. Тим за 
самовредновање 
Стручни актив за 
ШРП 
Директор 

- Учешће у планирању и реализацији 
манифестација у школи и наступа ученка 

Новембар –март  
2020. 

Директор 
Наставници  

- Учешће у изради школских образаца за 
планирање и извештавање наставника у 
току наставе на даљину 

Март 2020. Директор 



 

- Спровођење,  анализа и истраживања у 
школи  у циљу испитивања  задовољства 
сарадњом  школе и породице 

Јануар-фебруар 
2020. 

Одељењске 
старешине 

- Анализа добијених података у онлајн 
истраживању о задовољству ученика и 
родитеља наставом на даљину 

Јун 2020. Директор  

 
 

  

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА 

Време 
реализације 

САРАДНИЦИ 

- Праћење реализације образовно-
васпитног рада 

Октобар  2019.  –
јун 2020. 

Директор  
Наставници  

- Конципирање  и протокола за посматрање 
наставног часа, анкете за  ученике и 
родитеље намењених прикупљању 
података у поцесу самовредновања рада 
школе 

Октобар 2019.  Директор  
 

- Учешће у реализацији самовредновања 
рада школе 

Октобар-јануар  
2020. 

Тим за 
самовредновање 

- Учешће у изради полугодишњег  и 
годишњих извештаја о раду школе у 
праћењу и остваривању појединих 
програма (програма рада стручних актива и 
тимова и стручног сарадника-педагога) 

Јануар  
Јул/август  
2020. 

Директор  
Чланови тимова и 
актива 



 

- Праћење успеха ученика у редовној 
настави, ваннаставним активностима, 
такмичењима, завршним и пријемним 
испитима за упис у средње школе 

Октобар/јул 2020. Наставници  
Директорка  

 
 

  

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА Време 
реализације 

САРАДНИЦИ 

- Пружање помоћи наставницима на 
конкретизовању и операционализовању 
исхода учења у првом разреду 

Октобар/новемба
р 2020. 

Наставници  

- Праћење начина вођења педагошке 
документације наставника 

Октобар /јул 2020. Наставници 
директор 

- Посете часовима према планираним 
активностима педагога из месечних 
оперативних планова рада – посећено 11 
часова, а  потом и разговор о уоченим  
позитивним и негативним елементима часа 

Новембар 
2019./јануар2020. 

Директор  
наставници 

- Сарадња у организацији и реализацији 
планираних циљева у настави наљину 

Март-јун 2020. Наставници  

- Оснаживање наставника за тимски рад 
кроз њихово подстицање на реализацију 
заједничких задатака, кроз координацију 
активности стручних већа, тимова и 
комисија 

Октобар/јул 2020. Наставници  



 

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА  Време 
реализације 

САРАДНИЦИ 

- Подршка у реализацији радионица  за ученике Новембар 
2019. 

Психолог-родитељ 

- Прикупљање података у процесу самовредновања 
кроз интервју  са ученицима  

Новембар/јан
уар  2020. 

Координатор 
Тима за 
самовредновање; 
наставници 
главног предмета 

- Саветодавни рад са две ученице ради 
идентификовања педагошких узрока проблема у 
учењу 

Децембар 
2020.  

Одељењске 
старешине 

- Пружање подршке ученицима кроз објавивање 
текста на веб сајту школе  

26.03.2020. Директор  

- Интервјуисање ученика-кандидата на пријемном 
испиту  за  упис у ОМШ 

Јун 2020. / 

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА Време 
реализације 

САРАДНИЦИ 

- Сарадња са родитељима дистрибуцијом упитника 
у  оквиру самовредновања рада школе 

Новембар/јан
уар 2020. 

Директор  

- Интервујуисање родитеља кандидата ученика на 
пријемном испиту  за упис у ОМШ 

Јун 2020. 
године 

/ 



 

 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ 
САРАДНИКОМ 

Време 
реализације 

САРАДНИЦИ 

- Сарадња са директором  на разматрању и  
истраживању специфичних проблема и 
потреба школе 

Октобар/авгус
т  2020. 

Директор  

- Сарадња са директором у оквиру рада стручних 
тимова и актива и редовна размена 
информација 

Октобар 
/август  2020. 

Директор 

- Сарадња са нототекаром-редовна размена 
информација 

Октобар 
август  2020. 

Нототекар/библиоте
кар 

- Тимски рад на проналажењу најефикаснијих 
начина унапређивања вођења педагошке 
документације у установи 

Новембар/јул 
2020. 

Наставници  
Директор 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА Време 
реализације 

САРАДНИЦИ 

- Учешће у раду  Наставничког већа и 
Педагошког колегијума 

Октобар  
/август  
2020.  

Директор 
Чланови актива и 
тимова 

- Учешће у раду стручних  актива  за:  школско 
развојно планирање, развој школског 
програма 

Октобар  
/август  
2020. 

- Учешће у раду тимова за: заштиту од 
дискриминације, насиља, злостављања и 

Октобар  
/август  



 

занемаривања, самовредновање, 
обезбеђивање квалитета и развој установе, 
развој међупредметних компетенција и 
предузетништва, професионални развој 

2020. 

 

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

Време 
реализације 

САРАДНИЦИ 

- Успостављање сарадње са нутриционистом и 
фитнес инструкторком ради реализовања дана 
Здравих стилова живота у марту 2020. године 

Децембар 
2019. 

Нутрициониста, 
фитнес инструктор 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ; ПРИПРЕМА ЗА РАД 
И СТРУЧНО УСАВРШАВААЊЕ 

Време 
реализације 

САРАДНИЦИ 

- Редовно вођење евиденције  о дневним 
активностима 

Континуирано  / 

- Израда и чување протокола за праћење 
наставе 

Октобар 2019. 
па 
континуирано 

/ 

- Припрема за послове предвиђене плановима  
рада педагога 

Континуирано / 

 
 
 
 



 

ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ О СТАЛНОМ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊУ ПЕДАГОГА 

Назив стручног 
усавршавања ВАН ШКОЛЕ 

улога Време 
реализације 

Бр.сати/бодова 
 

доказ 

Семинар ,,Стрес у школи-
превазилажење, промена“ 

учесник 18. октобар 
2019. 

8 Сертификат  

Стручни скуп за чланове 
тима за заштиту ученика од 
насиља,... 

учесник 16. 
децембар 
2019. 

1 / 

Програм обуке за подршку 
школама у 
самовредновању 

учесник 29. јануар 
2020. 

8 / 

Назив стручног 
усавршавања У ШКОЛИ  

улога Време 
реализације 

Бр.сати/бодова 
 

доказ 

 
Присуствовање угледном 
часу-Драгица Стојановић 

 
 
Посматрач  
 

 
 
20. 
децембар 
2019. 

 
 
1 

 
 
Извештај 

Дежурство током школске 
манифестације 
16-17.11.2019. 

/ 16-
17.11.2019. 

10 Извештај  

Преношење искуства са 
семинара ,,Систем за 
осигурање квалитета кроз 

водитељ 19.2.2020 8 Записник са 
седнице  
Наставничког 



 

јединство 
самовредновања“ 

већа и Тима за 
самовредновање 

Представљање резултата 
истраживања о Сарадњи 
породице и школе 

водитељ 19.2.2020 8 Записник са 
седнице  Тима за 
унапређивање 
рада школе 

 
 

 

 
3.8.2   Извештај о раду Библиотекара/Нототекара школе 
 

Нототекар школе је запослен на том радном месту, са 50% радног времена.  
Реализација програма рада нототекара се одвијала по важећем Правилнику о програму рада свих стручних 
сарадника. 
У овом периоду су по следећим сегментима реализоване следећи задаци и  активности: 

ОБЛАСТ РАДА/ АКТИВНОСТ Време реализације САРАДНИЦИ 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

  

- Планирање набавке литературе  
и периодичних публикација за 
ученике, наставнике и стручне 
сараднике 

 
Септембар 2019.-Јун 2020. 

Директoр  
Шеф рачуноводства 
Председници стручних већа 



 

 
- Израђивање годишњег, 

месечних и оперативних планова 
 

 
Септембар 2019.-Јун 2020. 

 

 
- Планирање и програмирање 

рада са ученицима у школској 
нототеци, односно медијатеци 

 
Током школске године 
 

 
Педагог 
Директор 

- Планирање развоја школске 
нототеке – учешће у изради 
Шкослког развојног плана 

 
Септембар 2019. 

 

   

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

  

 
- Учешће у изради годишњег 

извештаја о раду школе – 
Извештај нототекара 

-  

  
      
 Јануар 2020. 

 
 
Директор 

- Анализа наставних планова и 
програма у циљу помоћи 
наставницима у планирању 
набавке одговарајуће литературе 

 
Септембар 2019. 

 
Председници стручних већа 



 

- Одабир и припремање нототечке 
грађе за разне културно-
образовне активности 

 Током школске године   

   

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА   

- Сарадња са наставницима на 
промоцији упознавања музичке 
литературе ради унапређивања 
свих облика образовно – 
васпитног  рада 

 
Током школске године 

 
Наставници 

- Сарадња са наставницима око 
утврђивања годишњег плана 
обраде музичке литературе, и 
коришћења наставничко - 
сарадничког дела школске 
нототеке, односно медијатеке 

 
 
Септембар 2019. 

 
Директор 
Наставници 

- Систематско информисање 
корисника школске нототеке, 
односно медијатеке о новим 
музичким издањима, стручним 
часописима и другој грађи, 
тематским изложбама у вези с 
појединим издањима, ауторима, 
акцијама и јубилејима, усмено 
или писмено приказивање 

 
Током школске године 

 
Наставници 
Педагог 
Директор 



 

појединих издања музичке 
литературе и часописа 

 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА    

-Организација и реализација 
концерта поводом обележавања 
„Дечје недеље“ 

Октобар 2019. Ученици 
Наставници 
Педагог 

-Организација и реализација 
излета за ученике 

Није реализован због 
проглашења ванредног стања 

Ученици 
Наставници 
Педагог 

-Организација и реализација 
Музичког забавишта 

Октобар 2019.-Јун 2020. Ученици 
Педагог 

   

 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА   

-     Остваривање сарадње са 
родитељима у вези са развијањем 
навика упознавања музичке литературе 
код ученика  

 
Током школске године 

 
Родитељи 
 

-   Остваривање сарадње са 
родитељима полазника Музичког 
забавишта 

Септембар 2019.-Јун 2020. Родитељи 
 

 
 



 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ 
САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА 

  

 
- Сарадња са стручним већима 

наставника, педагогом, 
психологом и директором школе 
у вези с набавком и 
коришћењем књижне и 
некњижне грађе, те целокупном 
организацијом рада школске 
нототеке, односно медијатеке 

 
 
Током школске године 

 
 
Стручна већа 
Наставници 
Педагог 
Директор 
 

- Информисање стручних већа, 
стручних сарадника и директора 
о набавци нове стручне 
литературе за предмете, 
дидактичко-методичке и 
педагошко-психолошке 
литературе 

 
Током школске године 

Стручна већа 
Наставници 
Педагог 
Директор 
 

- Сарадња око обезбеђивања 
књижне и некњижне грађе за 
школску нототеку, односно 
медијатеку, коју користе 
ученици, наставници и стручни 
сарадници 

 
Током школске године 

Стручна већа 
Наставници 
Педагог 
Директор 
 



 

- Учешће у организацији и 
реализацији  културних 
активности школе 

Октобар 2019. 
Новембар 2019. 
Децембар 2019. 
Јануар 2020. 
Фебруар 2020. 
Март 2020. 

Наставници 
Педагог 
Директор 
 

- Учешће у прирпемању прилога 
за фејсбук профил и сајт школе  

 
Током школске године 

Наставници 
Педагог 
Директор 
 

 

7. РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И 
ТИМОВИМА 

  

- Учешће у раду Стручног актива за 
школско развојно планирање 

Током школске године Стручни актив 

- Учешће у раду Педагошког 
колегијума 

Током школске године Педагошки колегијум 

- Учешће у раду Наставничког већа Током школске године Наставничко веће 

 

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

  

- Сарадња са Библиотеком града 
Београда 

Током школске године  



 

- Сарадња са нототекама музичких 
школа:  
Ватрослав Лисински, Београд 
Даворин Јенко, Београд  

Током школске године  

-  Народни музеј, Београдска 
филхармонија 

Није реализовано због 
проглашења ванредног стања 

 

- Сарадња са библиотеком Деспот 
Стефаан Лазаревић, Младеновац 

Током школске године  

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ; 
ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 
УСАВРШАВААЊЕ 

  

- Инвентарисање и сигнирање и 
класификација библиотечке 
грађе 

Током школске године  

- Стручно усавршавање Током школске године  

 
ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ  УСАВРШАВАЊУ НОТОТЕКАРА 

Назив стручног 
усавршавања ВАН 

ШКОЛЕ 

улога Време реализације Бр.сати/бодова 
 

доказ 

Херуистичке методе у 
читању музичког дела 

учесник 26.10.2019. 
02.11.2019. 

16  Сертификат 

Инструментална музика 
Јохана Себастијана 

учесник 11.01.2020.  8 Сертификат 



 

Баха: приступ тумачењу 
и интерпретацији 

 
 
 

3.9. Извештаји о раду Школског одбора и Савета родитеља 

3.9.1. Извештај о раду Школског одбора 

Школски одбор је орган управљања у школи. 

Школски одбор је именован од стране Скупштине града Београда и има 9 чланова. 

Чланова Школског одбора именовани су на четири године. 

Трећину чланова предложила је локална самоуправа, трећину Наставничко веће, а трећину Савет родитеља школе. 

Поступак и начин одлучивања Школског одбора уређен је Статутом школе и Пословником о организацији и раду 
Школског одбора. 

Посебну пажњу Школски одбор посвећује праћењу реализације Школског развојног плана и праћењу процеса 
самовредновања у циљу континуираног побољшавња услова и унапређивања квалитета рада установе. 

 
Чланови школског одбора: 

1. Владимир Булатовић – запослени - наставник соло певања – председник 
2. Зора Грбовић – запослени - наставник флауте  
3. Драшко Божовић – запослени - наставник клавира 
4. Марија Лукић, наставник српског језика  
5. Свејтлана Степановић, наставник социологије 
6. Сандра Милојкић, полицијски службеник- заменик председника 
7. Јованка Мандић - представник Школског одбора испред локалне самоуправе – наставник биологије 
8. Љиљана Вујчић Голубовић – представник јединице локалне смоуправе – наставник хемије 
9. Александар Живковић  – представник јединице локалне смоуправе 



 

 
У школској 2019/20. години Школски одбор радио је у пуном саставу, сви чланови Школског одбора су 

редовно долазили на седнице и није било неоправданих изостанака. 
У току школске 2019/20. године Школски одбор је одржао укупно 7 седница и обрадио 98 тачака дневног 

реда, кроз које је остваривана функција органа управљања. 
Седнице Школског одбора одржане су: 13.09.2019.; 27.12.2019.; 28.01.2020.; 26.02.2020.; 01.07.2020.; 

23.07.2020. и 28.08.2020. године. 
 
У потпуности је реализован утврђени Годишњи план и програм рада Школског одбора за школску 2019/20. 

годину (с тим што су, из објективних разлога, измењени поједини датуми одржавања седница). 
Кроз реализацију тачака дневног реда, као и разматрањем многих других питања, Школски одбор је у 

потпуности остварио своју функцију у другој години свог мандата. 
 
Најважније активности у извештајном  периоду су биле: 

- Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у школској 2018/19. години; 
- Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег програма рада Школског одбора у школској 2018/19. години; 
- Усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног плана у школској 2018/19. години (и на 

класификационим периодима у школској 2019/20. години); 
- Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у првом полугодишту школске 2019/20. 

године; 
- Усвајање Извештаја о раду директора школе у школској 2018/19. години, а поред тога и на свакој седници за 

претходни период између две седнице у школској 2019/20. години; 
- Усвајање Извештаја о раду директора школе у првом полугодишту школске 2019/20. године; 
- Разматрање успеха ученика у школској 2018/19. години (и на свим класификационим периодима у школској 

2019/20. години); 



 

- Усвајање Извештаја о реализацији Програма безбедности и заштите ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања у школској 2018/19. години (и на крају првог полугодишта у школској 2019/20. 
години); 

- Доношење Анекса Школског развојног плана за школску 2019/20. годину; 
- Усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2019/20. годину;  
- Усвајање Годишњег програма рада Школског одбора за школску 2019/20. годину; 
- Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2019/20. годину; 
- Доношење Анекса Школског програма установе за школску 2019/20. 
- Разматрање и усвајање Плана евалуације по областима и стандардима квалитета за школску 2019/20. годину; 
- Доношење Годишњег програма за безбедност и заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања за школску 2019/20. годину; 
- Усвајање Извештаја о утрошеним средствима ученичког фонда у школској 2018/19. години и доношење 

Одлуке о намени средстава ученичког фонда у 2019/20. години; 
- Усвајање извештаја о пословању за 2019. годину; 
- Усвајање извештаја о попису за 2019. годину; 
- Доношење Финансијског плана и Плана набавки за 2020. годину 
- Доношење измена Финансијског плана и Плана набавки за 2019. и 2020. годину 
- Давање сагласности на акт о организацији и систематизацији послова у ОМШ «Стеван Христић» 
- Информисање о предузетим мерама за побољшање услова рада (на свим класификационим периодима); 
- Информисање о концертној активности школе и о облицима и садржајима сарадње са друштвеном средином 

у 2018/19. години (и на свим  класификационим периодима у школској 2019/20. години); 
- Доношење плана пријемних испита; 
- Доношење плана уписа ученика; 
- Информисање о резултатима пријемних испита и упису ученика; 



 

- Извештај у вези са учешћем ученика на Републичком такмичењу ученика музичких  и балетских школа Србије, 
Републичком фестивалу музичких  и балетских школа Србије и осталим домаћим и међународним 
такмичењима; 

- Доношење Одлуке о организовању манифестација „Српска соло песма“ и „Српска традиционална  песма“ и 
разматрање извештаја о одржаним такмичењима; 

- Доношење одлуке о одржавању и разматрање извештаја о одржаној манифестацији „Урбан поп рок 
фестивал“; 

- Доношење одлуке о одржавању манифестације Такмичење „Меморијал Аца Панић“ и разматрање извештаја 
о одржаном такмичењу. 

- Доношење одлуке о одржавању „Зимске школе виолине“ и разматрање извештаја о одржаној „Зимској школи 
виолине“. 
Током школске 2019/20. године Школски одбор донео је нормативне акате (Статут установе и друге опште 

акте установе и дао сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова у ОМШ «Стеван Христић»), 
а у циљу усклађивања наведених аката са важећом законском регулативом. 

Поред наведеног, Школски одбор је разматрао и бројна друга питања од значаја за рад Школе. 
 
На 8. седници Школског одбора, одржаној 13.09.2019. обрађено је 26 тачака дневног реда: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Школског одбора 
2. Давање сагласности за закључење Уговора о коришћењу пословног простора 
3. Доношење Одлуке Школског одбора о покретању поступка верификације ОМШ „Стеван Христић“ 
4. Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школског одбора у претходној школској години 
5. Доношење Годишњег плана рада Школског одбора за текућу школску годину 
6. Усвајање Извештаја о реализацији Програма превенције дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и превенције 

других облика ризичног понашања за претходну школску годину 
7. Усвајање Извештаја о успеху ученика у претходној школској години 
8. Извештај о реализацији плана уписа 
9. Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе у претходној школској години 
10. Усвајање Извештаја о раду директора школе у претходној школској години 



 

11. Усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног плана у претходној школској години  
12. Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању 
13. Давање предлога везано за стање безбедности у школи 
14. Доношење Програма превенције дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и превенције других облика ризичног 

понашања 
15. Усвајање Извештаја о реализацији Плана сталног стручног усавршавања 
16. Доношење Плана сталног стручног усавршавања  
17. Доношење Анекса Школског развојног плана за текућу школску годину 
18. Доношење Годишњег плана рада Школе за текућу школску годину 
19. Усвајање Извештаја о утрошеним средствима ученичког фонда 
20. Доношење Измена финансијског плана и Плана набавки за 2019. годину 
21. Утврђивање Предлога финансијског плана за припрему буџета Републике Србије за 2020. годину 
22. Информација о преузимању радника са листе технолошких вишкова и укрупњавању норме 
23. Информација о организованости школе за почетак рада у текућој школској години 
24. Доношење одлуке о организовању такмичења „Српска соло песма“ и „Српска традиционална песма“ 
25. Доношење одлуке о организовању пописа имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2019. године и именовање комисијe за 

његово спровођење 
26. Текућа питања. 

 
На 9. седници Школског одбора, одржаној 27.12.2019. обрађено је 14 тачака дневног реда: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Школског одбора 
2. Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају првог класификационог периода 
3. Информација о обављеном редовном годишњем инспекцијском надзору 
4. Доношење Измена финансијског плана и Плана набавки за 2019. годину 
5. Информација о реализацији јавне набавке добара 
6. Доношење Финансијског плана за 2020. годину и давање сагласности на План набавки за 2020. годину 
7. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе у претходном периоду 
8. Информација о стању безбедности у школи и мерама предузетим у циљу унапређивања стања 
9. Извештај о одржанм такмичењима „Српска соло песма“ и „Српска традиционална песма“ 
10. Информација о реализованим ваннаставним активностима и плану активности у наредном периоду 



 

11. Информација о резултатима ученика на такмичењима и план такмичарских активности у другом полугодишту 
12. Информација о обележавању школске славе Свети Сава 
13. Предлог мера за побољшање услова рада школе 
14. Текућа питања 
 

На 10. седници Школског одбора, одржаној 28.01.2020. обрађено је 9 тачака дневног реда: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице Школског одбора 
2. Доношење Одлуке Школског одбора о покретању поступка верификације ОМШ „Стеван Христић“ 
3. Разматрање Извештаја о попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2019. године 
4. Разматрање и усвајање  Извештаја о стању безбедности у школи и о реализацији Програма превенције дискриминације, насиља, 

злостављања, занемаривања и превенције других облика ризичног понашања  
5. Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Основној музичкој школи „Стеван Христић“ 
6. Доношење измена Годишњег плана рада школе 
7. Доношење одлуке о поклону неодговарајућег школског намештаја ОШ „Свети Сава“ 
8. Текућа питања. 

 
На 11. седници Школског одбора, одржаној 26.02.2020. обрађено је 18 тачака дневног реда: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Школског одбора 
2. Подржавање иницијативе за подношење захтева за верификацију Основне музичке школе «Стеван Христић» - Младеновац 
3. Подржавање иницијативе за подношење захтева за давање сагласности за обављање делатности Основне музичке школе «Стеван 

Христић» - Младеновац у проширеном школском простору 
4. Подржавање иницијативе за подношење захтева за повећање броја постојећих класа клавира, виолине и гитаре 
5. Подржавање иницијативе за подношење захтева за увођење програма образовања и васпитања за српско традиционално певање 
6. Подржавање иницијативе за подношење захтева за увођење програма образовања и васпитања за удараљке 
7. Доношење Одлуке Школског одбора о покретању поступка верификације ОМШ „Стеван Христић“ 
8. Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 
9. Усвајање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада школе у првом полугодишту 
10. Усвајање Извештаја о раду директора школе у првом полугодишту 
11. Усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног плана у првом полугодишту 
12. Усвајање Извештаја о пословању (Завршног рачуна) за  2019. годину 



 

13. Доношење Плана одржавања пријемних испита и информација о потребама школе за ученицима у наредној школској години 
14. Доношење одлуке о износу добровољне донације родитеља ученика у наредној школској години и утврђивање намене коришћења 

донираних средстава 
15. Извештај са одржане Зимске школе виолине 
16. Доношење одлуке о организовању „Урбан Поп – Рок Фестивала“ 
17. Доношење одлуке о организовању такмичења „Меморијал Аца Панић“ 
18. Текућа питања. 
 

На 12. седници Школског одбора, одржаној 01.07.2020. обрађено је 22 тачке дневног реда: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице Школског одбора 
2. Анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 
3. Усвајање Извештаја о раду директора школе у претходном периоду 
4. Доношење одлуке о награђивању ученика и наставника 
5. Доношење одлуке о измени Финансијског плана и Плана набавки за 2020. годину 
6. Извештај о реализованом „Урбан поп – рок фестивалу“ 
7. Извештај о реализованом такмичењу „Меморијал Аца Панић“ 
8. Доношење одлуке о саставу комисије за утврђивање предлога запослених за чијим је радом престала потреба 
9. Доношење одлуке да се упис у школу може вршити до 30. септембра наредне школске године 
10. Информација инспекцијском надзору 
11. Информисање Школског одбора о мерама предузетим за побољшање услова рада 
12. Информисање Школског одбора о облицима и садржајима сарадње са друштвеном средином 
13. Доношење Анекса Школског програма 
14. Усвајање литературе за наредну школску годину 
15. Информисање Школског одбора о обављеним пријемним испитима и упису ученика 
16. Информација о стању кадровске попуњености и стручне заступљености и потребе за новим запошљавањем 
17. Доношење решења о годишњем одмору директора школе 
18. Разматрање предлога за доделу јавног признања Градске општине Младеновац 
19. Доношење измена и допуна Статута школе 
20. Доношење Решења о одређивању лица за пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију 
21. Информисање о поднесеној Жалби учесника конкурса 
22. Текућа питања 



 

 
На 13. седници Школског одбора, одржаној 23.07.2020. обрађено је 5 тачака дневног реда: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Школског одбора 
2. Утврђивање Предлога финансијског плана за 2021. годину, Пројекције финансијског плана за 2022. и Пројекције финансијског плана 

за 2023. годину 
3. Доношење Правилника о стручном усавршавању запослених и начину вредновања сталног стручног усавршавања у оквиру установе 
4. Доношење Пословника о раду Школског одбора 
5. Текућа питања 

 
На 14. седници Школског одбора, одржаној 28.08.2020. обрађено је 3 тачке дневног реда: 

1. Усвајање Записника са претходне седнице Школског одбора 
2. Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у ОМШ „Стеван Христић“ 
3. Текућа питања. 

 
 

3.9.2. Извештај о раду Савета родитеља 

Школа не може ефикасно остваривати своје образовно-васпитне задатке без пуне сарадње са родитељима ученика. 
Савет родитеља представља кључну спону између ученика и наставника. 
Преко Савета родитеља организовано је директно укључивање родитеља у рад Школе као образовно-васпитне 

институције, а поред тога и у рад Школе на плану побољшања материјално-техничких услова рада. 
Свим седницама Савета родитеља присуствовао је директор Школе, како би чланове Савета родитеља благовремено 

информисао о свим битним питањима и како би од стране Савета родитеља био обавештен о предлозима за побољшање 
услова рада и квалитета наставе. 

Савет родитеља чини 13 чланова. 
Чланови Саветa родитеља бирани су на родитељским састанцима одржаним у периоду од 09. до 11. септембра. 
 



 

Чланови Саветa родитеља бирани су тако, да класа сваког наставника индивидуалне наставе буде заступљена са по 
једним представником родитеља. 

 
Чланови Саветa родитеља у школској 2019/20. години: 
Клавир: 

1. Класа проф. Драшко Божовић – Горан Дабетић – Члан Локалног савета родитеља 
2. Класа проф. Катарина Жикић – Марина Цвијетић  
3. Класа проф. Зорана Владисављевић – Лидија Вучетић 

Хармоника:  
4. Класа проф. Сања Ивановић – Снежана Гавриловић  
5. Класа проф. Саша Ивановић – Милош Гајић – Заменик Члана Локалног савета родитеља 

Виолина: 
6. Класа проф. Јелена Цаковић Љубеновић – Татјана Колунџић 
7. Класа проф. Марија Ракоњац – Андријана Милићевић 

Гитара: 
8. Класа проф. Данило Милојковић – Радица Јаћимовић 
9. Класа проф. Јована Коматовић – Љиљана Миловић – Заменик председника Савета родитеља 

Флаута: 
10. Класа проф. Зора Грбовић – Марија Стојановић – Председник Савета родитеља 

Кларинет: 
11. Класа проф. Драгица Стојановић – Милица Лесковац 

Соло певање: 
12. Класа проф. Владимир Булатовић – Дејан Живановић 
13. Класа проф. Ана Станковић – Саша Тодоровић 

  
Програм рада Савета родитеља припремио је директор школе, на предлог чланова Савета родитеља, док је за рад и координирање 

овог саветодавног тела био задужен секретар школе. 
Седнице Савета родитеља одржане су у складу са Планом рада Савета родитеља усвојеним на седници Савета родитеља одржаној 

13.09.2019. године. 



 

Савет родитеља је у школској 2019/20. години, у оквиру 4 (редовне) седнице одржане 13.09.2019., 27.12.2019., 26.02.2020. и 
17.06.2020. године разматрао укупно 74 тачке дневног реда, заузимајући ставове и дајући предлоге у вези готово свих аспеката живота и 
рада школе. 

Савет родитеља је редовно обавештаван о свим, за живот и рад установе битним питањима, захваљујући чему је успео да изврши 
утицај на побољшање услова рада школе: 

На првој редовној седници Савета родитеља одржаној 13.09.2019. обрађено је 29 тачака дневног реда: 
1. Верификација мандата нових чланова Савета родитеља 
2. Избор Председника Савета родитеља и заменика председника Савета родитеља и  
3. Избор Члана и Заменика члана Савета родитеља у Локалном савету родитеља 
4. Избор представника родитеља у свим обавезним тимовима школе 
5. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља 
6. Усвајање Извештаја о реализацији Плана рада Савета родитеља у претходној школској години 
7. Доношење Плана рада Савета родитеља за текућу школску годину 
8. Давање иницијативе за увођење новог програма образовања и васпитања и повећање броја класа главног предмета 
9. Разматрање Извештаја о успеху ученика у претходној школској години 
10. Анализа Пријемних испита и реализација плана уписа  
11. Информација о условима  рада школе и организованости Школе за почетак школске године  
12. Разматрање Извештаја о реализацији Програма превенције дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и превенције 

других облика ризичног понашања за претходну школску годину 
13. Разматрање Програма превенције дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и превенције других облика ризичног 

понашања у текућој школској години 
14. Предлози Савета родитеља везано за стање безбедности у школи 
15. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе у претходној школској години 
16. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Директора школе у претходној школској години 
17. Разматрање Извештаја о самовредновању у претходној школској години 
18. Разматрање Годишњег плана рада Школе за текућу годину 
19. Разматрање Извештаја о реализацији ШРП-а у претходној школској години 
20. Разматрање Анекса ШРП-а за текућу школску годину 
21. Разматрање извештаја о утрошеним средствима Ученичког фонда 
22. Разматрање висине износа средстава добровољне донације за ученички фонд и предлагање намене коришћења средстава 

Ученичког фонда у текућој школској години 



 

23. Анализа стања школског инструментарија 
24. Разматрање предлога за организовање школских манифестација 
25. Разматрање предлога за организовање Излета ученика 
26. Договор око начина информисања родитеља о активностима школе 
27. Договор око начина комуникације чланова Савета родитеља са осталим родитељима ученика 
28. Договор око начина и облика укључивања родитеља у праћење наставних и ваннаставних активности и квалитета рада школе у 

наредној школској години 
29. Текућа питања. 

На другој редовној седници Савета родитеља одржаној 27.12.2019. обрађено је 11 тачака дневног реда: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља 
2. Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају првог класификационог периода 
3. Предлог мера за побољшање услова рада школе 
4. Предлог мера за унапређивање квалитета образовно-васпитног рада 
5. Разматрање безбедносних услова у школи и реализације Годишњег програма заштите деце и ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 
6. Информација о реализованим ваннаставним активностима и план активности у наредном периоду 
7. Извештај са одржаних такмичења „Српска соло песма“ и „Српска традиционална песма“ 
8. Информација о резултатима ученика на такмичењима и план такмичарских активности у другом полугодишту 
9. Укључивање родитеља у активности школе 
10. Разматрање Извештаја о раду Директора школе у претходном периоду 
11. Текућа питања. 

На трећој редовној седници Савета родитеља, одржаној 26.02.2020. обрађено је 17 тачака дневног реда: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља 
2. Подржавање иницијативе за подношење захтева за верификацију Основне музичке школе «Стеван Христић» - Младеновац 
3. Подржавање иницијативе за подношење захтева за сагласност за обављање делатности Основне музичке школе «Стеван Христић» 

- Младеновац у проширеном школском простору 
4. Подржавање иницијативе за подношење захтева за повећање броја постојећих класа клавира, виолине и гитаре 
5. Подржавање иницијативе за подношење захтева за увођење програма образовања и васпитања за српско традиционално певање 
6. Подржавање иницијативе за подношење захтева за увођење програма образовања и васпитања за удараљке 
7. Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају првог полугодишта 
8. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Школе у првом полугодишту 



 

9. Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег плана рада Директора школе у првом полугодишту 
10. Разматрање Извештаја о реализацији ШРП-а 
11. Укључивање родитеља у активности школе 
12. Разматрање и предлагање износа добровољне донације родитеља ученика у наредној школској години и утврђивање намене 

коришћења донираних средстава 
13. Информација везано за реализацију такмичења и остварене резултате у првом полугодишту и план учешћа ученика на 

такмичењима у другом полугодишту 
14. Информација о реализованим ваннаставним активностима школе 
15. Извештај са одржане Зимске школе виолине 
16. Предлог Савета родитеља Школском одбору везано за начин организовања школских манифестација („Урбан поп рок фестивал“ и 

„Меморијал Аца Панић“) 
17. Текућа питања. 

На четвртој седници Савета родитеља, одржаној 17.06.2020. обрађено је 17 тачака дневног реда: 
1. Усвајање Записника са претходне седнице Савета родитеља 
2. Разматрање Извештаја о успеху ученика на крају трећег класификационог периода 
3. Разматрање Извештаја о раду Директора школе у претходном периоду 
4. Разматрање безбедносних услова у школи и реализације Годишњег програма заштите деце и ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 
5. Разматрање Предлога Анекса Школског програма 
6. Информација о бројном стању ученика по класама и плану уписа ученика за наредну школску годину 
7. Информација о одржаним пријемним испитима (припрема и реализација) 
8. Информација о концертној активности школе 
9. Извештај о реализованој манифестацији „Урбан поп рок фестивал“ 
10. Извештај о реализованој манифестацији „Меморијал Аца Панић“ 
11. Разматрање предлога одлуке о награђивању ученика и наставника 
12. Извештавање о активностима тима за самовредновање 
13. Предлог мера за побољшање услова рада школе 
14. Предлог мера за унапређивање квалитета образовно-васпитног рада 
15. Разматрање Предлога Плана рада Савета родитеља за наредну школску годину 
16. Разматрање предлога за доделу јавног признања Градске општине Младеновац 
17. Текућа питања. 



 

 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућивао је Школском одбору, директору и стручним органима 
школе. 

 

IV. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ДРУГИХ ПРОГРАМА 

4.1. Програми културне и јавне делатности 

Програми културне и јавне делатности остваривани су кроз планове које су донели стручни органи, а којима су били 
обухваћени садржаји који су уважавали могућности школе и потребе друштвене заједнице. 

Један број планираних активности у другом полугодишту није реализован због епидемије вируса COVID-19. 
Број Датум Ваннаставна активност 

1.  15.09.2019. Поводом обележавања годишњице смрти Dr Elsie Inglis, на Црквенцу наступио Хор ОМШ „Стеван Христић“. 
Наступ хора припремила проф. Весна Радуловић, а Хором је дириговала, проф. Ана Станковић. Хор је наступио уз 
пратњу професора хармонике Саше Ивановића 

2.  09.10.2019. Концерт за ученике првог разреда поводом обележавања Дечје недеље 

3.  12.10.2019. Учешће ученика и професора Ане Станковић и Саше Ивановића у оквиру манифестације поводом обележавања 
75 година од ослобођења Младеновца у II Светском рату 

4.  16.10.2019. Концерт ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ у Геронтолошком центру поводом обележавања месеца 
солидарности са старим лицима 

5.  22.10.2019. Јавни час клавирског одсека – класе Драшко Божовић и Зорана Владисављевић 

6.  30.10.2019. Концерт ученика поводом завршетка првог класификационог периода – Сала школе 

7.  31.10.2019. Јавни час - класа клавира, проф. Катарина Жикић и класе виолине проф. Јелена Цаковић Љубеновић и проф. 
Марија Ракоњац 

8.  06.11.2019. Концерт, презентација музичких инструмената и дружење ученика и професора ОМШ „Стеван Христић“ са 
полазницима Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у Младеновцу – Вртић „Дуга“  

9.  06.11.2019. Јавни час - класа соло певања, проф. Владимир Булатовић 

10.  09.11.2019. Ученик клавира, Вукша Вучетић, у класи проф Зоране Владисављевић наступио је у Дому војске у Београду, на 
аудицији за Концерт под називом „Наша деца“ 



 

11.  09.11.2019. Јавни час - класа соло певања, проф. Ана Станковић 

12.  16.11.2019. Такмичење „Српска соло песма“ у Концертној сали школе 

13.  17.11.2019. Такмичење „Српска соло песма“ у Концертној сали школе  

14.  17.11.2019. Такмичење „Српска традиционална песма“ у просторијама Школе за основно образовање одраслих - 
Младеновац  

15.  19.11.2019. Јавни час гитаре – класе Данило Милојковић и Јована Коматовић 

16.  23.11.2019. Радионица за групу млађих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - 
психолог  

17.  23.11.2019. Радионица за групу старијих ученика на тему „Зашто радим то што радим?“ – Реализатор Невена Василић - 
психолог 

18.  25.11.2019. Заједнички концерт ученика клавирског одсека МШ „Ватрослав Лисински“ и ОМШ „Стеван Христић“ – Концертна 
сала ОМШ „Стеван Христић“ - Младеновац 

19.  25.11.2019. Јавни час клавирског одсека – класе Драшко Божовић, Катарина Жикић и Зорана Владисављевић 

20.  29.11.2019. Концерт и презентација музичких инструмената за ученике првог разреда ОШ „Коста Ђукић“ 
у оквиру пројектне наставе 

21.  03.12.2019. Јавни час - класа кларинета, проф. Драгица Стојановић 

22.  04.12.2019. Наступ  пет ученика соло певања у класи проф. Владимира Булатовића на такмичењу „Меморијал Коста 
Манојловић“ у ОМШ „Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци 

23.  04.12.2019. Наступ три ученика флауте у класи проф. Зоре Грбовић на такмичењу „Меморијал Коста Манојловић“ у ОМШ 
„Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци 

24.  04.12.2019. Наступ ученика гитаре у класи проф. Јоване Коматовић на такмичењу „Меморијал Коста Манојловић“ у ОМШ 
„Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци 

25.  06.12.2019. Наступ два ученика клавира у класи проф. Драшка Божовића на такмичењу „Меморијал Коста Манојловић“ у 
ОМШ „Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци 

26.  06.12.2019. Наступ ученика виолине у класи проф. Јелене Цаковић Љубеновић на такмичењу „Меморијал Коста Манојловић“ 
у ОМШ „Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци 

27.  06.12.2019. Предавање за родитеље на тему „Наша деца и савремена технологија“ 

28.  17.12.2019. Јавни час - класа упоредног клавира проф. Јелена Глигорић Милановић, проф. Ана Суботички и проф. Александар 
Марковић 

29.  25.12.2019. Новогодишњи концерт под маскама и новогодишња журка у Сали школе 



 

30.  26.12.2019. Јавни час - класа клавира, проф. Катарина Жикић и класе виолине проф. Јелена Цаковић Љубеновић и проф. 
Марија Ракоњац 

31.  26.12.2019. Јавни час - класа хармонике проф. Сања Ивановић и класа хармонике проф. Саша Ивановић 

32.  27.12.2019. Новогодишњи концерт за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине са посебним потребама 

33.  27.12.2019. Новогодишњи концерт ученика и професора у Сали школе 

34.  24.01.2020. Наступ ученика и хора школе на Свечаној академији поводом обележавања школске славе Свети Сава у 
организацији Градске општина Младеновац и Техничке школе у Младеновцу. 

35.  27.01.2020. Концерт поводом школске славе Свети Сава у Сали школе 

   

36.  20.02.2020. Концерт полазника Зимске школе виолине – Проф. Вениа Жарковић у Концертној сали МШ „Мокрањац“ у 
Београду, Организатор ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац у сарадњи са МШ „Мокрањац“ - Београд, Гости – 
ученици музичких школа  („Ватрослав Лисински“ и „Мокрањац“ из Београда, „Јован Бандур“ из Панчева, 
„Божидар Трудић“ из Смедеревске Паланке и ОМШ „Стеван Христић“ - Младеновац) 

37.  24.02.2020. Концерт полазника Зимске школе виолине – Проф. Вениа Жарковић, у Концертној сали ОМШ „Стеван Христић“ у 
Младеновцу, Организатор ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац. Наступили су ученици музичких школа 
Београда („Ватрослав Лисински“ и „Мокрањац“ из Београда, „Јован Бандур“ из Панчева, „Божидар Трудић“ из 
Смедеревске Паланке и ОМШ „Стеван Христић“ - Младеновац) 

38.  06.03.2020. Учествовање ученика Норе Филе, Милице Мишић и Мање Стојановића у класи проф. Јелене Глигорић – 
Милановић на 18. Такмичењу младих солфеђиста у Пожаревцу 

39.  06.03.2020. Концерт ученика поводом Дана жена 

40.  07.03.2020. Наступ ученика гитаре Анастасије Трајковић и Луке Јевђенијевића у класи проф. Јоване Коматовић и Милице 
Мишић у класи проф. Данила Милојковића на такмичењу „Меморијал Душан Протић“ у Београду 

41.  08.03.2020. Наступ ученика кларинета у класи проф. Драгице Стојановић на Међународном такмичењу „Даворин Јенко“ у 
Београду 

42.  
10.03.2020. 

Наступ ученика клавира, Андреја Миливојевића, у класи проф. Драшка Божовића и Вукше Вучетића, у класи 
проф. Зоране Владисављевић на 20. Отвореном такмичењу ученика основних и средњих музичких школа - 
Меморијал "Душан Протић" у МШ "Ватрослав Лисински" - Београд 

43.  
11.03.2020. 

Наступ ученика соло певања  (Неда Живановић, Јована Радивојевић, Милица Вучетић, Викторија Француски, 
Софија Лукић и Невена Лазић) у класи проф. Владимира Булатовића на 20. Отвореном такмичењу ученика 
основних и средњих музичких школа - Меморијал "Душан Протић" у МШ "Ватрослав Лисински" – Београд 

   



 

4.2.  Извештај о Корективном педагошком раду 

Планирано је да корективни педагошки рад школа организује за ученике узраста од I до VI разреда основне 
школе са мањим сметњама у физичком и психичком развоју, са по једним часом недељно. 

Стручни тим за инклузивно образовање разматрао је потребу за пружањем додатне подршке ученицима.  
С обзиром на то да је  у току школске 2019/20. године процењено да нема ученика који би одговарали 

критеријуму за организацију корективног педагошког рада, овај вид наставе није организован. 

4.3. Извештај о реализацији Припремне наставе 

Припремну наставу за ученике упућене на разредни, односно поправни испит школа организује пре почетка испитног 
рока, у трајању од најмање пет дана са по два часа наставе по предмету у току дана. 

Имајући у виду да ове године није било ученика који би полагали разредни и поправни испит, овај вид наставе није 
организован. 

4.4.  Извештај о реализацији Припремне наставе за полагање завршног испита 

У школи се организује припремна настава за ученике завршног разреда за полагање завршног испита, што је реализовано 
и ове године (са по једним часом припремне наставе недељно). Посебна пажња посвећена је ученици која се припремали за 
полагање пријемног испита у средњој музичкој школи, који је успешно пложила. 

 

V. ИЗВЕШТАЈ - ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА 

Наставници су припремали своје индивидуалне и оперативне планове рада за поједине наставне области и одређене 
видове ваннаставних активности на основу важећег Правилника о наставном плану и програму основног музичког образовања 
и васпитања (5/2010.), који се примењивао у свим разредима осим у првом разреду и Правилника о плану и програму наставе 
и учења за основно музичко образовање и васпитање (5/2019), који се примењивао у првом разреду и задужења у оквиру 40-
то часовне радне недеље за ову школску годину. 



 

Индивидуални планови и програми наставника обухватају следеће видове наставе и ваннаставних активности: 

Редовну, додатну и допунску наставу, интерне и јавне часове, концерте и такмичења. 

Наведени планови и програми реализовани су у потпуности. 

 

VI. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 

6.1. Друштвено-техничке, спортске, хуманитарне и културне активности 

Школа не остварује друштвено-техничке и спортске активности, а  хуманитарне и културне активности остварује у складу 
са својим могућностима и потребама друштвене заједнице. 

Програме културне и јавне делатности школа је остваривала кроз планове које доносе стручни органи, а који су саставни 
део Годишњег плана рада установе, док је један део хуманитарних и културних активности био реализован у складу са 
конкретним потребама, а на позив локалне заједнице. 

 

6.2. Извештај о реализацији наставе Хора 

За предмет Хор у школи је организована редовна настава за ученике IV – VI разреда шестогодишње школе и за ученике 
III и IV разреда четворогодишње школе. 

Настава је реализована у потпуности, с тим што је током другог полугодишта настава реализована на даљину. 

Током школске године Хор школе остварио је низ запажених јавних наступа у оквиру школе, као и у оквиру обележавања 
годишњица рада различитих установа на територији града и обележавања важних годишњица на позив јединице локалне 
самоуправе. 

6.3. Извештај о реализацији Додатног васпитно-образовног рада 

Додатна настава је организована за ученике са посебним способностима, склоностима и интересовањима за поједине 
предмете, са по једним часом недељно, односно са по 35 часова годишње. Планирање садржаја и реализације овог вида 
васпитно-образовног рада вршили су предметни наставници уз консултације са осталим члановима стручног већа. 

Табеларни извештај о реализацији додатног васпитно-образовног рада налази се у поглављу II. 2.1. овог извештаја. 



 

6.4. Извештај о реализацији Допунског васпитно-образовног рада 

Допунска настава је организована за ученике којима је потребна помоћ у савладавању програма и учењу, са по једним часом 
недељно, односно са по 35 часова годишње. Планирање садржаја и реализације овог вида васпитно-образовног рада вршили 
су предметни наставници уз консултације са осталим члановима стручног већа. 

Табеларни извештај о реализацији допунског васпитно-образовног рада налази се у поглављу II. 2.1. овог извештаја. 

 

6.5. Извештај о реализацији Програма екскурзије 

Школа током школске године није остваривала програм екскурзија. 

6.6. Извештај о реализацији Програма излета 

           6.6.1.Извештај о реализацији Излета 

Програм излета у школској 2019/20. години није реализован у складу са планираним. 
Програм Излета требало је је обухвати посету генералној проби оркестра Београдске филхармоније, а поред тога и посету 

институцијама културе (Народни музеј, Галерија САНУ). 
Програм излета није остварен из разлога што је прво дошло до одлагања његове реализације за друго полугодиште 

(08.04.2020. године) због немогућности организовања безбедног превоза ученика (у складу са новим Законом о саобраћају), да 
би његова реализација била онемогућена увођењем ванредног стања услед проглашене епидемије вируса COVID-19. 

Поред наведеног, Школа из истих разлога није остварила програм излета приликом концертних гостовања, као ни 
приликом и одласка на Републички фествиал музичких и балетских школа Србије, када је требало да организује обилазак града 
домаћина и његове околине пошто Републички фествиал није одржан, као ни планирана концертна гостовања. 

6.6.2. Извештај о реализацији Програма излета 

Планирани програм излета није реализован. 

6.6.3. Програм наставе у природи 
Школа не организује наставу у природи. 



 

VII. ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ  РАДА 

7.1. Извештај о реализацији Програма професионалне оријентације ученика 

Садржај активности Време Извршиоци 

Праћени су рад и квалитет постигнућа ученика на часу Континуирано 

Наставници, 
школски педагог 
председници стр. 
већа, директор 

Праћени су рад и квалитет постигнућа ученика кроз редовне 
провере знања на смотрама ученика 

Према плану одржавања смотри 
 

Наставници, 
председници стр. 
већа, директор 

Праћени су рад и квалитет постигнућа ученика кроз 
ваннаставне активности 

Континуирано 
Наставници, 
председници стр. 
већа, директор 

Праћени су и евидентирани резултати учника остварени на 
такмичењима 

Континуирано 
Наставници, 
председници стр. 
већа, директор 

Ученици су усмеравани на редовно слушање класичне музике, а 
школа је обезбедила организовани одлазак ученика на 
концерате класичне музике. Планирани одлазак ученика 
завршног разреда на генералну пробу Београдске 
филхармоније из објективних разлога није реализован. 

Континуирано 
Наставници главног 
предмета 

Организоване су редовне консултације са наставницима СМШ 
везано за праћење рада и постигнућа ученика (преслушавања) 

Једном месечно 
Наставници главног 
предмета директор 

Организоване су консултације на теме: 
1. Жеље и планови ученика 
2. Могућности ученика (остварени ниво знања и искуства) 

- према резултатима показаним приликом провера 
знања 

На почетку школске године и на крају 
првог полугодишта 

Директор и сви 
наставници који 
предају ученику 



 

- према мишљењу предметних наставника 
3. Давање тачних и благовремених информација о свим 

битним питањима везано за рад средњих музичких 
школа 

4. Упознавање родитеља са будућим обавезама ученика у 
СМШ и упућивање родитеља да ступи у директан 
контакт са новом школом 

5. Давање информација везано за пријемне испите 
6. Разматрање могућности радитеља да набаве 

квалитетан инструмент неопходан за СМШ 

Један ученик ОМШ „Стеван Христић“ се пријавио за полагање пријемног испита за упис у средњу музичку школу,  
успешно положио пријемни испит и уписао жељену школу. 

7.2.Извештај о реализацији Плана рада Дечјег савеза / Пријатељи деце Србије 
 
Школа ове године није била укључена у активности Дечјег савеза и Пријатеља деце Србије. 

7.3. Извештај о реализацији Програма здравствене заштите ученика 
 
Школа не остварује програм здравствене заштите ученика. 

7.4. Извештај о реализацији Програма социјалне заштите ученика 
 
Континуирано посматрање ученика ради идентификовања потребе за пружањем социјалне заштите  вршиле су  
одељенске старешине, педагог и директор школе.   
У протеклој години нису уочени ученици са поремећајима у понашању и ученици  угрожени на било који начин 
(проблематични односи у породици, дефицијентне породице).  Није било потребе за упућивањем родитеља на 



 

извршавање родитељских обавеза и остваривање права. Школа се дописом није  обратила Центру за социјални 
рад.  
У школи су организоване активности и манифестације које помажу у развијању вредности пријатељства и 
солидарности међу ученицима. 
Због неповољне епидемиолошке ситуације нису организовани концерти за прикупљање хуманитарне помоћи. 
Ученицима слабијег материјалног стања школа је обезбедила плаћање котизације за такмичење, бесплатно 
коришћење школског инструмента, бесплатне нотне  материјале. 

 

7.5. Извештај о реализацији Програма заштите животне средине 
 
Реализација програма еколошке заштите и естетског уређења школе у претходној школској години огледала се кроз 
континуирано уређивање учионица и одржавање хигијене радног места, гајење цвећа, уређење и одржавање улаза 
у школу.  
Услед неповољне епидемиолошке ситуације и увођење ванредне стања у нашој држави нису реализоване акције 
локалне заједнице за заштиту животне средине. 
Наша школа је извршила све обавезе у погледу заштите животне средине предвиђене Законом о заштити животне 
средине, а препоручене од стране Инспектора за заштиту животне средине Секретаријата за инспекцијске послове 
Града Београда, посебно када су у питању рециклажа папира и рециклажа електронског отпада, о чему се води 
евиденција. 
 

7.6.Извештај о реализацији Програма школског спорта и спортских активности 
 
Школа не остварује програм школског спорта и спортских активности. 



 

7.7.Извештај о реализацији Програма културних активности школе 

 
а) Интерни часови реализовани су у складу са Годишњим планом рада школе све до 15.03.2020. године, када је уведено 
ванредно стање услед епидемије вируса COVID-19.  

- 21.10. – 31.10. – Интерни часови свих класа са родитељским састанцима 
- 18.12. – 24.12. – Интерни часови свих класа са родитељским састанцима 
- 16.03. –25.03. – Интерни часови свих класа са родитељским састанцима (није реализовано) 

Jавни часови реализовани су континуирано током школске године, како у оквиру истог наставног одсека, тако и у виду 
заједниких јавних часова више наставних одсека. 

 
б) Концерти, мајсторски курсеви, радионице 

Прво полугодиште: 
- 15.09.. - Наступ хора ОМШ „Стеван Христић“ у оквиру манифестације поводом обележавања годишњице отварања спомен 
чесме на Црквенцу 
- 09.10. – Концерт поводом обележавања Дечје недеље 
- 16.10. – Концерт у Геронтолошком центру поводом обележавања месеца старих лица 
- 30.10. – Концерт поводом завршетка првог класификационог периода 
- 06.11. – Концерти за полазнике предшколске установе „Јелица Обрадовић“ – вртић „Дуга“ 
- 23.11. – Радионице комуникације за ученике  
- 29.12. – Концерт и презентација музичких инструмената за ученике ОШ „Коста Ђукић“ у оквиру пројектне наставе 
- 06.12. – Предавање/Трибина за родитеље 
- 25.12. – Новогодишњи концерт под маскама ученика млађих разреда 
- 27.12. – Новогодишњи концерт намењен деци са посебним потребама 
- 27.12. – Новогодишњи концерт ученика и професора 
- 24.01. – Наступ ученика на свечаној академији поводом обележавања школске славе Свети Сава (организатор ГО Младеновац) 
- 27.01. – Концерт поводом школске славе Свети Сава 

 



 

Друго полугодиште: 
Реализовано: 
- 20.02. – Мајсторски курс виолине Концерт у Београду – сала МШ „Мокрањац“, Дечанска бр. 6 
- 24.02. – Мајсторски курс виолине Концерт у Младеновцу – сала школе 
- 06.03. – Концерт ученика поводом Дана жена 
 
Није реализовано због епидемије вируса COVID-19: 
- 01.04. – Концерт поводом завршетка трећег класификационог периода 
- 08.04. – Концерти за ученике млађих разреда ОШ у оквиру припрема за Пријемни испит 
- 10.04. - Радионице за родитеље 
- 11.04. – Психолошке радионице за ученике  
- 23.04. – Презентација хармонике за ученике млађих разреда ОШ „Свети Сава“ у оквиру припрема за Пријемни испит 
- 06.05. – Презентација флауте и кларинета за ученике припремног разреда у оквиру припрема за Пријемни испит 
- 23.05. – Концерт на отвореном 
- 30.05. –  Учешће ученика и професора у оквиру манифестације „Дан дечјег културног стваралаштва“ на отвореном – испред 
зграде Градске општине Младеновац 
- 19.06. – Концерт поводом Дана Школе 
 
в) Манифестације у организацији школе 
 

Прво полугодиште: 
- 16. и 17.11. – Такмичење „Српска соло песма“ 
- 17.11. – Такмичење „Српска традиционална песма“ 

Друго полугодиште: 
Реализовано: 
- 04.-24.02. – Зимска школа виолине - Мајсторски курс виолине проф. Вениа Жарковић 
 

 



 

Није реализовано због епидемије вируса COVID-19: 
- 24.04. – „Урбан Поп – Рок Фестивал“ 
- 19.05. – 21.05. – Такмичење „Меморијал Аца Панић“ 

  19.05. – клавир, 
  20.05.  - виолина, гитара, соло певање,   
  21.05. - хармоника, флаута, кларинет, ансамбли 

 
г) Преглед такмичења на којима су учествовали ученици школе (на предлог предметног наставника, у складу са одлуком 
стручног већа и Наставничког већа, а уз сагласност родитеља/старатеља): 

Прво полугодиште: 
16. и 17.11. - Такмичење ученика соло певања „Српска соло песма“ у Младеновцу 
17.11. - Такмичење ученика соло певања „Српска традиционална песма“ у Младеновцу 
04.12. - Такмичење ученика клавира, виолине, гитаре, флауте и соло певања „Меморијал Коста Манојловић“ у ОМШ 
„Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци 

Друго полугодиште: 
Реализовано: 
- 06.03. – 18. Такмичење младих солфеђиста у Пожаревцу 
- 07. - 11.03. –  20. Отворено такмичењe ученика клавира,  гитаре и соло певања - Меморијал „Душан Протић“ у МШ „Ватрослав 
Лисински“ у Београду  
- 08.03. –  Међународно такмичење „Даворин Јенко“ у Београду 
 
Није реализовано због епидемије вируса COVID-19: 
– Такмичење ученика клавира „Бинички“ у Београду 
– Такмичење ученика соло певања „Бинички“ у Београду 
– Такмичење ученика клавира у оквиру 13. Међународног музичког фестивала у Аранђеловцу  
– Такмичење ученика виолине „Бинички“ у Београду 
– Такмичење „Београдски фестивал хармонике“ у Београду 
– Републичко такмичење ученика клавира и соло певања у Београду 



 

– 16. Такмичење дрвених дувача у Пожаревцу 
– Интернационални фестивал хармонике „Мех фест“ у Београду 
– 18. Интернационални фестивал - Уб 
– Такмичење дрвених дувача у МШ „Коста Манојловић“ у Земуну 
– 64. Фестивал музичких и балетских школа Србије у Вршцу 
– Такмичење ученика соло певања „Музичко пролеће“ у МШ „Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци 
– Такмичење ученика хармонике „Дани хармонике“ у Смедереву 
– Такмичење ученика из теорије музике „Корнелије“ у МШ „Станковић“ у Београду 
– Такмичење ученика клавира „Славенски“ у Новом Саду 
– Такмичење „16. Мајски сусрети младих гитариста“  у МШ „Марко Тајчевић“ у Лазаревцу 
– Такмичење ученика клавира „Млади виртуоз“ у МШ „Петар Коњовић“ у Београду 
– Такмичење ученика клавира „Клавитас“ у Смедереву 
– Такмичење ученика хармонике – Фестивал музике „Скала“ у Брчком 
 
д) Заједнички концерти музичких школа региона 

Заједнички концерти музичких школа региона одржавали су се по договору, а у зависности од финансијских могућности 
школа.  
- 25.11.2019. – Заједнички концерт ученика клавира музичких школа „Ватрослав Лисински“ – Београд, „Станковић“ – Београд, 
„Божидар Трудић“ – Смедеревска Паланка и ОМШ „Стеван Христић“ - Младеновац у Концертној сали ОМШ „Стеван Христић“ 
у Младеновцу 
Планирана сарања са клавирском секцијом Београда и секцијом хармонике Београда није остварена услед епидемије вируса 
COVID-19. 
 

ђ) Солистички концерти ученика и професора из других школа 
Током ове школске године нису одржани солистички концерти ученика и професора из других школа у Сали школе. 
 

е) Концертна гостовања реномираних уметника 
Током ове школске године нису одржана Концертна гостовања реномираних уметника у Сали школе. 



 

7.8.Извештај о реализацији Програма активности других дечјих организација (Црвеног крста, Покрета горана, 
планинара, извиђача и сл.) 

Током ове школске године Школа није била укључена у активности дечјих организација. 
 

7.9. Извештај о реализацији Програма сарадње са породицом 

Школа је континуирано сарађивала са породицом ученика коју сматра партнером у остваривању образовно васпитних циљева 
и задатака. Породица је одговорна за редовно похађање наставе и континуирано стицање знања ученика, као и за 
обезбеђивање услова за рад ученика. 
Школа је са породицом сарађивала везано за решавање низа питања од заједничког интереса као што су редовно похађање 
наставе и правдање изостанака, набавка уџбеника, набавка или изнајмљивање инструмената, праћење постигнућа ученика, 
обезбеђивање присуствовања ученика смотрама, испитима, преслушавањима, концертима, такмичењима, гостовањима, а 
поред тога и везано за могућност укључивања родитеља у реализацију ваннаставних активности (школске манифестације, 
концерт под маскама, школска слава, организовање путовања и гостовања) или помоћ родитеља школи у оквиру своје 
професије (израда пројеката, савети за уређење школских просторија итд.). У току трајања наставе на даљину родитељи су 
допринели одговорном  испуњавању школских обавеза своје деце. 

 
Индивидуални контакти са родитељима 
Сваки наставник главног предмета је примао родитеље у унапред договорено време или по указаној потреби. Поред тога 
веома често су освраибвни контакти телефоном, коришћењем бибера или електронске поште. 
 
Родитељски састанци 
Сваки наставник главног предмета је одржао од 4 до 6 родитељска састанка са родитељима ученика своје класе. Одржан је 
по један заједнички родитељски састанак за сваку смену (укупно 2) на почетку школске године и један општи родитељски 
састанак. На родитељским састанцима поред утврђених садржаја који се тичу анализе успеха, постигнућа, напредовања и 
понашања ученика, реализоване су и теме везане за специфичности музичког образовања.  



 

 
 

Садржај активности 
Начин реализације  Када је 

реализовано? 
Носиоци 
активности 

Сарадња на прикупљању података: 
-неопходних  за израду распореда 
-о психофизичким способностима детета 
-о социјалним,  здравственим и породичним 
приликама 
-о мишљењу и ставовима родитеља о раду 
школе - у оквиру самовредновања  

- родитељски 
састанци, 
- отворена врата, 
-групни тематски 
родитељски,  
-анкетирање 
родитеља, 
-индиректни 
контакти са 
родитељима 
(телефонски 
позиви, писана 
обавештења...), 
-писана 
комуникација 
(огласна табла, 
вајбер групе, сајт 
школе, брошуре и 
флајери) 

Током школске 
године 

Наставници 
главног 
предмета 
педагог 

Учешће родитеља: 
-у Савету родитеља, Школском одбору, Стручном 
актву за ШРП 
-у публици на концертима, јавним и интерним 
часовима  и манифестацијама у организацији 
школе 
-на родитељским састанцима 

Током школске 
године 

Директор 
школе, 
наставници 
главног 
предмета, 
педагог 

Информисање родитеља о свим аспектима 
школског живота  

Током школске 
године 

Директор 
школе, 
наставници 
главног 
предмета, 
Секретар   

Рад у области психолошког образовања 
родитеља 

Трибина за 
родитеље   

Новембар 
 

Психолог  



 

Рад у области професионалне оријентације са 
родитељима даровите деце која планирају 
наставак музичког образовања 

Разговори са 
родитељима  
Информисање 
родитеља 
Прикупљање 
информација ради 
каријерног 
вођења и 
саветовања  

Током 
полугодишта 

Директор 
школе, 
наставници 
свих 
предмета, 
педагог 

 

Ради обезбеђивања квалитета рада школе спроведено је анкетирање родитеља на тему  „Сарадња породице и школе“. 
Истраживање је  спроведено  на крају 1. полугодишта школске 2019/20. године. Упитници су подељени  свим ученицима. 
Враћено нам је укупно 122 анкетних листића, што  је више од 60%  укупног броја ученика.  
Циљ  анкетирања родитеља јесте испитивање њиховог задовољства  сарадњом са школом. Анкета је била анонимна.  
Добијени су следећи подаци:  

 

Редни 
број 

Питање  Уопште се 
не слажем 

Делимично се 
слажем 

Слажем 
се 

У потпуности 
се слажем 

Нисам 
сигуран/на 

1.  Музичка школа коју похађа 
моје дете је  отворена  за 
сарадњу са родитељима и 
подстиче сарадњу. 

 
/ 

1 
 

0,82% 

41 
 

33,61% 

79 
 

64,75% 

1 
 

0,82% 

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

 
/ 

3 
 

2,46% 

41 
 

33,61% 

78 
 

63,93% 

 
/ 



 

3. Имам добру сарадњу са 
наставником главног предмета 
и осталим наставницима. 

 
/ 

1 
 

0,82% 

33 
 

27,05% 

88 
 

72,13% 

 
/ 

4. Моје дете је заштићено од свих 
видова насиља и 
дискриминације у школи. 

/ 2 
 

1,64% 

38 
 

31,15% 

81 
 

66,39% 

1 
 

0,82% 

5. У школи се негује атмосфера 
међусобног поштовања и 
уважавања. 

 
/ 

 
/ 

33 
 

27,05% 

89 
 

72,95% 

 
/ 

6. Хигијена тоалета, соба и 
ходника је на пожељном нивоу. 

 
/ 

4 
 

3,28% 

45 
 

36,88% 

72 
 

59,02% 

1 
 

0,82% 

7. Задовољан/а сам нивоом 
знања и вештина  које моје 
дете стиче у школи. 

 
/ 

5 
 

4,09% 

41 
 

33,61% 

76 
 

62,29% 

 
/ 

8. Задовољан/а сам 
организацијом ваннаставних 
активности у  школи (концерти, 
културна дешавања, . . .) 

1 
 

0,82% 

7 
 

5,74% 
 

34 
 

27,87% 

79 
 

64,75% 

1 
 

0,82% 

9. Имам могућност да се 
благовремено информишем о 
дешавањима у школи  путем 
сајта школе. 

2 
 

1,64% 

2 
 

1,64% 

52 
 

42,62& 

60 
 

49,18% 

6 
 

4,92% 

10. Уколико имате предлог, 
сугестију за унапређење 
сарадње школе и родитеља 
молимо Вас да то наведете: 

1. Настава и школа коју би свако пожелео 
2. заједнички излети као вид ближег упознавања деце, наставника и 

родитеља 
3. Само тако наставите, супер је! 

4. Професорима и анставнициам подићи плату, а посебно проф. Драшку 
Божовићу! 



 

5. Потпуно сам задовољна ангажовањем свих запослених у школи, више 
од очекиваног! 

6. Наставите добар посао! 
Хвала! 

7. Рад наставнице Зоране Владисављевић је за сваку похвалу и 
захвалност! 

8. Све је одлично, хвала“ 
9. Савременија опрема за наставу. 

 

Дакле, можемо да констатујемо да су родитељи наших ученика веома задовољни радом и фунционисањем 
школе.  

Простора за побољшање има у делу који се односи на информисање путем сајта школе. Иако се важне 
информације на сајту школе редовно ажурирају, родитељи још увек нису стекли навику, или нису у довољној мери 
мотивисани да редовно приступају школском сајту и да се на тај начин информишу. Треба имати у виду да значајан 
број информација родитељи добијају и преко званичне facbook странице школе. 

 

7.10. Извештај о реализацији Програма сарадње са јединицом локалне самоуправе 

Школа је са јединицом локалне самоуправе остварила сарадњу у следећим подручјима деловања: 

- инвестиционо одржавање школског објекта (упућен Захтев за извођење радова на санацији равног крова и 
Захтев за извођење молерско – фарбарских радова у школским просторијама) 

- извршена је (из средстава локалне самоуправе) санација и адаптација просторија (бр. 47 и 48) датих школи 
на коришћење 2019. године 

 
 



 

 
 

- од ГО Младеновац добијено проширење школског простора. 

- остваривање превенције насиља деце/ученика (низ контаката и дописа којима школа указује на проблеме у 
вези са безбедношћу ученика и школском простору) 

- реализација планираних ваннаставних активности - финансирање путних трошкова за одлазак ученика на 
такмичења републичког ранга (није било сарадње у овој области, јер такмичења нису реализована). 

- реализација културних манифестација у организацији јединице локалне самоуправе (реализација школских 
манифестација, обележавање важних годишњица у граду) 

 - међународна сарадња (није било сарадње у овој области). 
 

7.11. Извештај о реализацији Програмских задатака васпитног рада у школи 

Програмски задаци васпитног рада у школи проистичу из принципа, циљева и исхода образовања и 
васпитања, а наставници и остали запослени у школи спроводили су их кроз наставне и бројне ваннаставне 
активности. Нарочито је посвећена пажња: 

-адаптацији ученика 1. разреда, 
-свакодневном пружању помоћи ученицима у учењу и испуњавању школских обавеза, 
-оспособљавању ученика за активан однос према свом и туђем животу (радионице комуникације) и  
-оснаживању ученика за социјалну интеракцију-неговање комуникације и сарадње, мирно решавање 

конфликата. 
Основа за реализацију програма је поштовање узрасних карактеристика и индивидуалних разлика међу 

ученикцима, као о могућност наставника да прати потребе и могућности ученика. 



 

Користили смо сваку пригодну прилику да подстичемо иницијативу, учествовање ученика и тимски дух, као и 
да укључимо ученике у организацију школских манифестација, концерата и активности. 

Кроз целокупан образовно-васпитни рад неговали смо атмосферу међусобног уважавања и поверења,  као и  
слободу  изражавања свог мишљења. 

 

7.12. Извештај о реализацији Програма превенције малолетничке делинквенције 

 Школа је остваривала програм превенције малолетничке делинквенције кроз садржај одржаних 
радионица комуникације. 
 

7.13. Извештај о реализацији Програма превенције дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и 
превенцији других облика ризичног понашања 

На реализацији Програма превенције дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања и превенцији 
других облика ризичног понашања били су ангажовани Тим за заштиту, директор школе, као и сви запослени у 
установи. 

У одговору на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање Основна музичка школа „Стеван 
Христић“ спроводила је превентивне активности, развијала и неговала културу понашања, развијала нетолеранцију 
на насиље и обавезивала на поступање све који имају сазнања о томе да се насиље догодило, развијала одговорност 
свих, процењивала ризике, обезбеђивала заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и 
пратила ефекте предузетих мера и активности. 

У складу са Конвенцијом о правима детета Уједињених нација, школа је улагала напоре да обезбеди 
остваривање свих права детета, посебно оних којa се односе на заштиту од свих облика дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања, као и право на правично поступање, заштиту приватности и подршку за физички и 
психички опоравак и социјалну реинтеграцију детета и ученика који су били изложени насиљу. 



 

У складу са Законом о основама система образовања и васпитања којим је прописано да је делатност 
основног образовања и васпитања заснована на принципима поштовања права детета и ученика, школа је, 
поштујући наведене принципе и прописане забране свих видова дискриминације, насиља, злостаљања и 
занемаривања спроводила Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на дискриминацију, насиље, 
злостављање и занемаривање. 
 У циљу заштите од насиља (сваког облика једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног 
понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности 
детета, ученика или запосленог), школа је поштовала принцип нулте толеранције на насиље, што значи да су 
прописане забране примењиване на све учеснике у остваривању делатности школе – децу, ученике, запослене, 
родитеље, старатеље и трећа лица. 
  
I - Извештај о реализацији циљева Програма превенције дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 У циљу подизања нивоа свести и повећања осетљивости свих укључених у живот и рад Школе за 

препознавање насиља, злостављања и занемаривања учињено је следеће: 

- Кроз наставни процес вршен је константан васпитни утицај на ученике 
- Кроз континуирану сарадњу са родитељима вршен је утицај на промену свести родитеља по наведеном питању 

 Неговањем  позитивне атмосфере међу запосленима у школи вршен је утицај на развијање толеранције и код 

припадника осталих интересних група у школи 

 У циљу дефинисања  улога и одговорности у примени процедура и поступака за заштиту од насиља и 

реаговања у ситуацијама насиља учињено је следеће: 

- Путем изложених паноа на којима је представљена шема одговорности, сви актери у школи упознати су са 

својим правима и обавезама у погледу примене процедура и поступака за заштиту 

 У циљу развијања и неговања богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-образовних 

активности учињено је следеће: 



 

- Кроз наставни процес вршен је константан васпитни утицај на ученике у наведеном смислу 

- Кроз континуирану сарадњу са родитељима вршен је утицај на промену свести родитеља по наведеном 

питању 

- Кроз сарадњу са институцијама које брину о осетљивим друштвеним групама (стара лица, деца и омладина 

са посебним потребама) вршен је константан утицај на развијање свести ученика о значају неговања богатства 

различитости и културе понашања 

- Кроз радионице комуникације развијана је свест ученика о значају неговања богатства различитости и 

културе понашања, а разрађиване су и одређене технике ненасилне комуникације 

 У циљу информисања свих укључених у рад Школе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља 

учињено је следеће: 

- Путем изложених паноа сви актери у школи упознати су са својим правима и обавезама у погледу примене 

процедура и поступака за заштиту 

 У циљу развијања вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља учињено је следеће: 

- Кроз свакодневне разговоре са запосленима руководилац Тима за заштиту и директор школе вршили су 

едукацију у вези реаговања у наведеном ситуацијама 

- Кроз радионице комуникације намењене ученицима развијане су вештине реаговања у наведеном 

ситуацијама 

- Кроз програм стручног усавршавања обухваћена је тема асертивне комуникација 

 У циљу стварања и неговања климе прихватања, толеранције и уважавања учињено је следеће: 

 Поштовањем Етичког кодекса установе запослени су давали позитиван пример ученицима и родитељима 

- Остварен јe низ ваннаставних активности кроз које је вршен васпитни утицај на ученике 

 У циљу дефинисања правила понашања и последица кршења правила учињено је следеће: 

- Правла понашања и Етички кодекс установе истакнути су на огласним таблама школе 



 

- Сви актери у школи упознати су са Правлима понашања и Етичким кодексом установе 

 

 У циљу умрежавања свих кључних носилаца превенције насиља (Наставничко веће, Савет родитеља, Школски 

одбор) учињено је следеће: 

- Прецизно је дефинисана улога сваког појединачног кључног носиоца превенције насиља у односу на друге 

носиоце 

- Дефинисане су процедуре у вези указивања на постојање насиља, или потенцијалне опасности од појаве 

насиља 

- Остварен је континуирани проток информација између свих кључних носилаца превенције насиља, на тај 

начин што сваки кључни носилац превенције насиља може од директора школе захтевати да хитно обавести 

остале носиоце, или да хитно реагује по сваком осетљивом питању 

 У циљу унапређивања компетенција наставног и ваннаставног особља, деце/ученика, родитеља/других 

законских заступника деце и ученика и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, 

злостављања и занемаривања вршена је континуирана едукација запослених кроз различите врсте обука, а 

стечена знања и искуства су презентована ученицима и родитељима. 

- 16.12.2019. године у ОШ ,,Свети Сава“ одржан је стручни скуп за чланове тимова за заштиту ученика. 

Водитељка скупа је била Мирјана Главаш-Филиповоћ, саветник-спољни сарадник. Скупу су присуствовале 

директорка и стручни сарадник-педагог. 

 
II - Анализа стања 
Тим за безбедност сачинио је Програм  заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања који има за циљ 
стварање здраве, безбедне и подстицајне школске срдине. Школским документима су јасно и прецизно утврђене 
процедуре реаговања и вођења евиденције у случајевима када се насиље догоди. Тим, у сарадњи са запосленима, 



 

родитељима, ученицима и локалном заједницом обезбеђује примену Посебног протокола и креира политику 
установе у којој се: 
• учи,  развија и негује култура понашања и уважавање личности, 
• поштују права детета, 
• не толерише насиље и о насиљу не ћути, 
• развија одговорност свих за заштиту деце од насиља. 
 
На реализацији програма безбедности и заштите деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања у Основној музичкој школи „Стеван Христић“ учествују сви запослени.  
         Школа има веома добру сарадњу са ОУП Младеновац, Центром за социјални рад и Домом здравља у 
Младеновцу. 
         Школа поседује сва релевантна документа потребна за ову област која су доступна свим запосленима: 
- Конвенција о правима детета, 
- Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-
васпитним установама, 
- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика у Основној музичкој школи „Стеван 
Христић“ – Младеновац, 
- Посебни протокол поступања у установи у одговору на дискриминацију, насиље, злостављање и 
занемаривање у Основној музичкој школи „Стеван Христић“ – Младеновац, 
- Правилник о понашању у Основној музичкој школи „Стеван Христић“ – Младеновац, 
- Етички кодекс. 
Актима школе јасно је описана процедура која се спроводи везано за безбедност и заштиту током наставног процеса 
и активностима ученика у школи и ван школе. 
 
 



 

III - Реализација Програма  
На реализацији програма безбедности и заштите деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања у Основној музичкој школи „Стеван Христић“ учествовали су сви запослени, посебно чланови Тима за 
безбедност и заштиту деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. 
Ради обезбеђивања потпуне заштите деце/ученика, Школа је континуирано одржавала успостављeне вредности 
ненасиља, примењивала и даље развијала разне активности за ненастајање насиља и обазбеђивала услове за 
благовремено реаговање на појаву насиља међу децом/ученицима и над децом/ученицима. У школи су спровођене 
мере и активности које подржавају развој, социјализацију, континуирано школовање и додатно образовање све 
деце/ученика. У том смислу школа је поштовала следеће програмске компоненте и мере: 
1. Тим за заштиту организовао је превентивне активности, пратио примену програма за заштиту и према својој 
процени, по потреби, ангажовао друге чланове колектива у активностима превенције;  
2. Директор школе константно је подржавао реализују активности Тима за заштиту у области превенције појаве 
насиља у школи. 
3. Тим за заштиту обезбеђивао је и пратио  примену Посебног протокола  за заштиту деце/ученика од насиља. 
4. Тим за заштиту редовно је пратио и координирао основне компоненте превенције: утврђивао вредности и 
правила (сачинио школска правила) и на основу њих предвиђао могуће последице непоштовања вредности и 
правила. 
5. Тим за заштиту је током извештајног периода био видљив и доступaн, сви ученици и одрасли у школи, 
укључујући и родитеље, били су (путем сајта школе, огласних табли, као и путем брошура и флајера) обавештени о 
томе ко су чланови Тима за заштиту, као и о томе коме и на који начин могу да се обрате за помоћ и да потраже 
заштиту када се за то укаже потреба. 
6. Едукација ученика, наставника, и свих запослених у школи о насиљу, новим појавним облицима и могућој 
заштити, одвијала се континуирано и плански (стручно усавршавање наставника, радионице комуникације које су 
организоване у школи). 
 



 

У циљу заштите и безбедности деце/ученика Тим за заштиту предузимао је следеће мере: 

 Свакодневно је пратио стање безбедности у школском простору у току трајања наставе; 

  Подносио је периодичне извештаје о стању безбедности у школи који су  разматрани на 

седницама Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора; 

 Активно је учествовао у планирању и реализацији задатака и активности у оквиру Школског 

развојног плана усмерених на унапређивање рада школе у Области квалитета 5 – Етос; 

 Активно је учествовао у прилагођавању Школских докумената (којима се уређује безбедност и 

заштита од насиља у школи), захтевима Општег и Посебног протокола и програма заштите, 

уносећи све измене којима се обезбеђује потребна заштита, конкретна помоћ, као и подршка 

свим учесницима насиља (ономе/онима који га трепе, ономе/онима који га чине и 

ономе/онима који му присуствују) са краткорочним и дугорочним мерама и активностима за 

позитивну примену и преузимање одговорности за кршење школских правила; 

 Сачинио је потребну документацију за пријављивање и евидентирање насиља, за спровођење 

процедура у случају насиља, за остваривање заштите и пружања подршке онима који трпе 

насиље, за ресоцијализацију оних који га врше и за изградњу средине безбедне за све учеснике 

образовно-васпитног процеса у школи; 

 Редовно је планирао и остваривао сарадњу са родитељима, локалном заједницом и 

институцијама које се баве заштитом деце од насиља; 

 Сарађивао са Секретаријатом за образовање и дечију заштиту и Министарством просвете, 

науке и технолошког развоја; 

 Сарађивао са директором школе везано за организовање радионица комуникације за две групе 

ученика под називом «Зашто радим то што радим?» у првом полугодишту . 



 

 Активно учествовао у реализацији активности за подстицање дружења и развијање 

колективног духа код ученика; 

 Пратио безбедност ученика на интернету  и позивао на толеранцију.  

А – Извештај о реализацији Превентивних активности - Табеларни приказ по месецима 

Време С а д р ж а ј  а к т и в н о с т и 

Септембар 
 
 
 
 
 
 

- На седници Школског одбора -. 

 Усвојен је Извештај о реализацији програма за заштиту и безбедност ученика у школској 

2018/19. години  

 Усвојeн је Програм заштите и безбедности деце/ученика за школску 2019/20. годину 

- Родитељи ученика упознати су са школским правилима, Правилима понашања и Програмом заштите 
и безбедности деце/ученика 
- На огласним таблама и у учионицама за наставу солфеђа и теорије музике истакнути су: 

 Извод из правила понашања ученика, запослених и родитеља  и 

 Програм заштите и безбедности деце/ученика 

 
- На огласним таблама истакнути су едукативни постери везано за: 

 стварање климе међусобног поверења, поштовања, уважавања и потребу показивања обзира 

и толеранције у опхођењу са другима 

 неговање добрих сарадничких односа, што подразумева толеранцију, поштовање разлике у 

мишљењу, поверење, отворену комуникацију... 



 

 обавезу континуираног рада на сузбијању неприхватљивог понашања, агресивности и 

нетолеранције 

- 09.-11.09.2019. године одржани су родитељски састанци на којима је са родитељима разговарано 

на тему  унапређивања безбедности и промовисања школе као безбедног места. Родитељским 

састанцима је присуствовао директор школе од кога су родитељи добили информације о условима 

рада школе и безбедности ученика у школи, као и о одредбама ЗОСОВ-а које се тичу права, обавеза 

и безбедности ученика. 

- У циљу подстицања дружења и социјализације деце и развијања колективног духа код ученика, Тим 
за безбедност активно је учествовао у реализацији следећих ваннаставних активности: 

 15.09.2019. године Хор школе наступио је у оквиру манифестације поводом обележавања 

годишњице од отварања спомен чесме на Црквенцу. 

 
Oктобар 

- У циљу подстицања дружења и социјализације деце и развијања колективног духа код ученика, Тим 
за безбедност активно је учествовао у реализацији следећих ваннаставних активности: 

    09.10.2019. Концерт за ученике првог разреда поводом обележавања Дечије недеље у 

циљу пружања подршке и добродошлице 

 12.10.2019. Ученици су са професорима учествовали на манифестацији поводом 

обележавања 75 година од ослобођења Младновца у II светском рату  

 16.10.2019. - Концерт ученика и професора поводом обележавања месеца солидарности са 

старим лицима – Геронтолошки центар – Младеновац 

 30.10.2019.- Концерт поводом завршетка Првог класификационог периода 



 

Новембар - У циљу подстицања дружења и социјализације деце и развијања колективног духа код ученика, Тим 
за безбедност активно је учествовао у реализацији следећих ваннаставних активности: 

 06.11.2019. - Концерт, презентација музичких инструмената и дружење ученика и професора 

ОМШ „Стеван Христић“ са полазницима Предшколске установе „Јелица Обрадовић“ у 

Младеновцу – Вртић „Дуга“  

 16. и 17.11.2019. – Такмичење „Српска соло песма“ на коме су учествовали ученици соло 

певања основних и средњих музичких школа и студенти одсека соло певања 

 17.11.2019. – Такмичење „Српска традиционална српска песма“ на коме су учествовали 

ученици одсека традиционалног певања основних и средњих музичких школа и студенти на 

одсеку за традиционално певање 

 23.11.2019. Две радионице (за млађе и старије ученике) за развој социјалних вештина ученика 

„Зашто радим то што радим“ одржала је Невена Василић, психолог-родитељ ученика. 

 25.11.2019. - Заједнички концерт ученика клавира МШ „Ватрослав Лисински“ – Београд, МШ 

„Станковић“ – Београд, ОМШ „Божидар Трудић“ – Смедеревска Паланка и ОМШ „Стеван 

Христић“ – Младеновац у Концертној сали ОМШ „Стеван Христић“ у Младеновцу 

 29.11.2019. – Концерт и презентација музичких инструмената за ученике ОШ ,,Коста Ђукић“ у 

оквиру пројектне наставе 



 

Децембар - У циљу подстицања дружења и социјализације деце и развијања колективног духа код ученика, као 
и пружања подршке родитељима, Тим за безбедност активно је учествовао у реализацији следећих  
ваннаставних активности: 

 4.12.2019.-6.12.2019. Наступи ученика наше школе на такмичењу „Коста Манојловић“ у ОМШ 

„Божидар Трудић“ у Смедеревској Паланци 

 Организовано је кићење новогодишње јелке 

 25.12.2019. – Одржан је „Концерт под маскама“, на коме су учествовали ученици млађег 

узраста, а након концерта организована је Новогодишња журка. 

 27.12.2019. – У циљу развијања потребе ученика да брину о осетљивим друштвеним групама 

одржан је концерт за кориснике Центра за дневни боравак деце и омладине са посебним 

потребама у сали школе. 

 27.12.2019. - Одржан је Новогодишњи концерт ученика и професора 

Јануар  Тим за заштиту известио је директора школе о стању у школи у вези са дискриминацијом, 

насиљем, злостављањем и занемаривањем и сачинио Извештај о реализацији Програма 

превенције дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и превенције других 

облика ризичног понашања 

 Директор школе известио је све интересне групе о стању у школи у вези са дискриминацијом, 

насиљем, злостављањем и занемаривањем и поднео Извештај Наставничком већу и 

Школском одбору о реализацији Програма превенције дискриминације, насиља, злостављања 

и занемаривања и превенције других облика ризичног понашања 



 

 Наставничко веће, Савет родитеља и Школски одбор разматрали су и усвојили   Извештај о 
стању безбедности у школи и о реализацији Програма превенције дискриминације, насиља, 
злостављања, занемаривања и превенције других облика ризичног понашања 

 27.01.2019. – Одржан је Концерт поводом обележавања школске славе Свети Сава 

Фебруар   04.-24.02.2020. - Зимска школа виолине у ОМШ „Стеван Христић“ у Младеновцу,  Реализатор 

- Проф. Вениа Жарковић 

 20.02.2020. - Концерт полазника Зимске школе виолине – Проф. Вениа Жарковић у Концертној 

сали МШ „Мокрањац“ у Београду 

 23.02.2020. - Концерт полазника Зимске школе виолине – Проф. Вениа Жарковић, у 

Концертној сали ОМШ „Стеван Христић“ у Младеновцу 

 - Анализа примене Програма заштите деце и ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања 

Март  06.03.2020. Концерт поводом обележавања Дана жена  
- Ученици наше школе  у другом полугодишту, у периоду 06.03.-11.03.2020. године учествовали на 5 
такмичења: 

 (18. Такмичење младих солфеђиста – Пожаревац – 06.03.2020.;  

 20. Отворено такмичењe Меморијал „Душан Протић“ у МШ „Ватрослав Лисински“ у Београду 

– 07.03.2020.;  

 XVII Међународно такмичење Даворин Јенко у МШ „Даворин Јенко“ у Београду - 08.03.2020;  

 20. Отворено такмичење ученика основних и средњих школа - Меморијал "Душан Протић" у 

МШ "Ватрослав Лисински" – Београд - 10.03.2020. и  



 

 20. Отворено такмичење ученика основних и средњих школа - Меморијал "Душан Протић" у 

МШ "Ватрослав Лисински" – Београд - 11.03.2020.) 

На наведеним такмичењима ученици су освојили укупно 18 награда (6 –I, 9-II и 3-III), а током 
такмичењима показали су висок степен културе и толеранције, тако да је дружење са другим 
такмичарима протекло у најбољен реду. 
15.3.2020. - Уведено је ванредно стење у Републици Србији настало услед заштите од  болести 
COVID-19 изазване новим корона вирусом, а потом је успостављена настава на даљину. 
29.3.2020. године стручни сарадник-педагог је у циљу подршке ученицима и родитељима за време 
трајања епидемије сачинила обавештење и исто је објављено на сајту школе. 

Април   - Организовање активности ученика за време трајања наставе на даљину за подстицање 
креативности,  адекватно коришћење слободног времена и дружења на друштвеним мрежама,  
поводом великог хришћанског празника Васкрса 

Мај  - Проглашење завршетка ванредног стања 06.05.2020. 
- Нема   случајева заражених међу ученицима, родитељима, ни запосленима;  
- Све време трајања наставе на даљину наставници су у редовним контактима обавештавали 
чланове тима о безбедности ученика  и закључак је да није пријављен ни један случај насиља. Исто 
тако, није било злоставаљања, дискриминације на друштвеним мрежама,  а ни пријављеног  насиља 
и занемаривања  у породици. 

 

Циљ свих активности и рада запослених у овом сегменту, био је усмерен на подстицање дружења, 
социјализације деце и развијање колективног духа код ученика. 

Директор школе, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злоставаљања и занемаривања, као и сви 
запослени у школи марљиво су радили на томе да све радне и друге просторије у школи буду уређене и одржаване 
на начин који обезбеђује максималну сигурност ученика приликом њиховог коришћења и боравка у школи, а  у току 
трајања наставе на даљину, да ученици буду подржани у учењу и безбедни у дигиталном окружењу. 



 

Посебна пажња посвећена је одржавању хигијене школских просторија у складу са препорукама Института за 
јавно здравље „Др Милан Јовановић Батут“, а запослени у школи (посебно запослена на пословима одржавања 
хигијене), добили су тим поводом и конкретна задужења и распоред њиховог извршавања. Спроведене су све 
превентивне хигијенске мере, дезинфекција  целокупног простора 11. маја 2020., набавка заштитних маски, визира 
и рукавица, као и баријера за дезинфекцију обуће. Обезбеђене су довољне количине средстава за одржавање 
хигијене и средстава за дезинфекцију. 

Праћење спровођења превентивних мера и активности вршено је увидом у педагошку документацију, 
извештаје, свеску праћења, анкетне листиће, зидне паное, огласне табле у школи, школску документацију.  

Није било покретања дисциплинског поступака због непоштовања мера заштите, имајући у виду да су се сви 
у школи доследно придржавали прописаних мера. 

У циљу спречавања ширења корона вируса, а сходно Упутству министра просвете, науке и технолошког 
развоја бр. 611-00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. године, нису реализовани Годишњи испити и смотре, док су 
испити за завршне разреде реализовани уз примену свих прописаних мера заштите. 

 
Б – Извештај о реализацији Интервентних активности 
Током ове школске године није било потребе за спровођењем интервентних активности у школи. 
 
Закључак: 
Реализоване су све активности које је, према Програму заштите од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања, требало реализовати у току школске 2019/20. године, са малим прилагођавањем услед проглашења 
ванредног стања. 
Безбедност свих актера образовно - васпитног процеса била је добра, што се може констатовати увидом у записнике 
са седница Наствничког већа, Савета родитеља и Школског одбора (чланови Савета родитеља и Школског одбора су 
редовно похваљивали стање безбедности у школи, као и напоре које запослени чине на његовом унапређивању). 
 



 

7.14. Извештај о реализацији Програма примене Конвенције о правима детета 

Школа нема посебан програм примене Конвенције о правима детета, али су поједини делови конвенције 
уграђени у акта установе (Правилник о безбедности и заштити деце/ученика од дискриминације насиља, 
злостављања и занемаривања, Правила понашања, Протокол поступања у школи у одговору на дискриминацију, 
насиље, злостављање и занемаривање, Етички кодекс) и свакодневно се примењују, кроз реализацију наставних и 
ваннаставних активности школе. 

 
7.15. Извештај о реализацији Програма рада Ученичког парламента 
На основу одредби Закона о основном образовању и васпитању („Сл.Гл.РС“ 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. Закон 

и 10/2019) Школа нема обавезу да организује рад Ученичког парламента. 
Напомена: 
У школи је током дужег низа година (закључно са 2013.) био организован рад Ученичког парламента, што је за 

последицу имало велико ангажовање запослених, док је интересовање ученика за овај вид организовања било на 
таквом нивоу да није било могуће обезбедити кворум за одржавање седница. 

 

VIII. САМОВРЕДНОВАЊЕ 

На основу Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.Гл.РС“ 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 
– др. закон и 6/2020) и Закона о основном образовању и васпитању („Сл.Гл.РС“ 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон и 
10/2019) школа има обавезу да врши самовредновање свог рада у циљу континуираног унапређивања рада школе и у циљу 
припреме школе за екстерну евалуацију. 

На почетку школске године Стручни актив за самовредновање (Тим за самовредновање) сачинио је План 
самовредновања, који је саставни део Годишњег плана рада школе. 

Извештај о самовредновању подноси се на усвајање Школском одбору једном годишње, по правилу на првој 
септембарској седници у текућој школској години за претходну школску годину. 



 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ 

За школску 2019/20. годину 

ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА 2 - НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 
Опште информације о школи  

 

Назив школе: Основна музичка школа „Стеван Христић“ 

Адреса школе: 
Краља Петра Првог 
175. 

Град: 
Младеновац 

Контакт подаци стручне школе: 

Телефони: 
011 8238 668   
011 8244 191 
011 8230 358 

Мејл: 
muzicka.skolа.mladenovac@gmail.com 

Веб-сајт: 
www.musicmlad.com 

Име и презиме директора: Нада Торбица Ђокић 

Име и презиме руководиоца 
тима за самовредновање:  

Мирјана Николић Трајковић 

Датум извештаја о 
самовредновању: 

 

mailto:muzicka.skolа.mladenovac@gmail.com


 

Период трајања циклуса 
самовредновања:  

 
Од:  01.09.2019. До: 15.3.2020. 
 

Област квалитета  Настава и учење 

 
 
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 
 

Име и презиме Функција у школи 

Драшко Божовић  наставник клавира  

Саша Ивановић  наставник хармонике 

Зорана Владисављевић наставник клавира 

Мирјана Николић Трајковић Стручни сарадник–педагог, координатор рада тима и записничар 

Андријана Милићевић  Родитељ - представник Савета родитеља 

Јованка Мандић Представник Школског одбора испред локалне самоуправе 

У раду Тима за самовредновање учествује и Нада Торбица Ђокић – директор школе 
Сагласно члану 88. ЗОСОВ-а и члану 68. ЗОООВ-а Школа нема ученички парламент. 

 
 



 

 
КОМЕНТАРИ 

 

Како је и на који начин тим 
сарађивао са колективом и 
обрнуто, да ли су сви подједнако 
радили, да ли је било оних који су 
ометали  рад и сл. 

Тим за самовредновање је сарађивао са наставницима кроз припреме за 
посматрање наставних часова, посматрање наставних часова и 
испуњавање протокола. Поред тога наставници су успешно спровели 
анкетирање (дистрибуцију и прикупљање анкетних листова). Чланови 
колектива су показали висок степен разумевања и сарађивали су. Није 
било чланова колектива који су ометали рад. 

Динамика окупљања тима и начин 
рада (подела дужности и слично) и 
посебна запажања 

У току школске године тим се састајао 5 пута.  Чланови су се договарали и 
заједнички доносили све важне одлуке и то:  изабрана је области 
самовредновања, сачињен је акциони план за самовредновање, 
адаптиран је протокол за посматрање наставних часова и сачињени су 
анкетни листићи за ученике и родитеље, реализовано је посматрање 11 
наставних часова, спроведено је анонимно анкетирање ученика и 
родитеља, анализирани су  добијени  подаци). Прикупљање података је 
спроведено у првом полугодишту и на почетку другог полугодишта. 
Проглашење ванредне ситуације и успостављање наставе на даљину 
омело је планирани даљи обилазак наставних часова. 

 
 
 
 
 

 



 

ОБЛАСТ 2 
 

НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
МЕТОДОЛОГИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 

ТЕХНИКЕ ИНСТРУМЕНТИ   

Посматрање и разговор 
Протокол за праћење наставног часа и разговор са 
наставницима након одржаног наставног часа 

Анкетирање 

Упитници за ученике целе школе 
Упитници за ученике са посматраних часова 
Упитници за родитеље целе школе 
Упитници за родитеље ученика са посматраних 
часова 

Анализирање документације (Дневна припрема наставника  
за час;  Глобални и оперативни планови рада наставника;  
Дневници рада;  Педагошке свеске у којима наставници 
бележе напредак ученика;  Годишњи план рада школе; 
Извештај о самовредновању ове области квалитета од пре 
две године) 
Записници (Наставничког већа, стручних већа, тима за 
самовредновање). 

Протоколи за посматрање анализирање и процену 
наставног часа  
 

 
 
 
 



 

 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА САМОВРЕДНОВАЊА 
 

Учесници обухваћени истраживањем (прецизни подаци, 
тј. тачан број и критеријум при избору): 

Укупан узорак чинило је 11 наставника (од укупно 19-
58%), 132 родитеља  (121+11-65%) и 135 ученика 
(124+11-66.5%). 

Временски период у ком је рађено самовредновање: Током школске 2019/2020.г. 

Опис фаза самовредновања: 

Избор кључне области, адаптација протокола и 
сачињавање анкетних листића за ученике и родитеље, 
посматање часова и анкетирање ученика и родитеља, 
обрада података,  преглед школске документације,  
извођење закључака,  писање извештаја, одређивање 
нивоа остварености стандарда квалитета кључне 
области Настава и учење. 

Искуства коришћена из ранијих едукативних семинара и 
пројеката (уколико су коришћена, навести имена тих 
семинара и пројеката): 

„Систем за осигурање квалитета кроз јединство 
самовредновања и спољашњег вредновања“ (обука је 
одржана 29. јануара 2020. године у Сопоту и била је 
намењена члановима тима). 
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2.1.Наставник 
ефикасно управља 

процесом  учења на 
часу 

2.1.1. Ученику су јасни циљеви 
/исходи учења и зашто то што је 
планирано треба да научи. 

3,84 - 4,00 3,92 3,88 3,98 3,93 3,925 4 

2.1.2. Ученик разуме 
објашњења, упутства и кључне 
појмове. 

3,91 4,00 3,89 3,93 3,83 3,83 3,83 3,88 4 

2.1.3. Наставник успешно 
структурира и повезује делове 
часа користећи различите 
методе (облике рада, технике, 
поступке,...). 

3,64 4,00 3,78 3,81 3,8 3,76 3,78 3,795 4 

2.1.4. Наставник поступно 
поставља 
питања/задатке/захтеве 
различитог нивоа сложености. 

3,91 4,00 3,89 3,93 3,97 3,95 3,96 3,945 4 

2.1.5.Наставник усмерава 
интеракцију међу ученицима 
тако да је она у функцији учења 
(користи питања, идеје, 

3,00 4,00 4,00 3,67
3 

3,84 3,91 3,87
5 

3,774 4 



 

коментаре ученика, подстиче 
вршњачко учење). 

2.1.6.Наставник функционално 
користи постојећа наставна 
средства и ученицима доступне 
изворе знања. 

3,82 3,8 3,55 3,72 3,97 3,93 3,95 3,835 4 

2.2.  Наставник 
прилагођава рад на 
часу образовно-
васпитним потребама 

2.2.1. Наставник прилагођава 
захтеве могућностима сваког 
ученика. 

3,91 -  3,91    3,91 4 

2.2.2. Наставник прилагођава 
начин рада и наставни 
материјал индивидуалним 
карактеристикама сваког 
ученика. 

3,82 4,00 3,89 3,90 3,92 3,90 3,91 3,905 4 

2.2.3.Наставник посвећује 
време и пажњу сваком ученику 
у складу са његовим 
образовним и васпитним 
потребама. 

4,00 - - 4,00 - - - 4,00 4 

2.2.4.Наставник примењује 
специфичне 
задатке/активности/материјале 
на основу ИОП –а и плана 
индувидуализације (ако је 
сачињен ИОП) 

- - - - - - - - - 



 

2.2.5.Ученици којима је 
потребна додатна подршка 
учествују у заједничким 
активностима  којима се 
подтиче њихов напредак и 
интеракција са другим 
ученицима. 

- - - - - - -  - 

2.2.6.Наставник прилагођава 
темпо рада  различитим 
образовним и васпитним 
потребама ученика. 

4,00 4,00 4,00 4,00 3,91 3,92 3,91
5 

3,957 4 

2.3. Ученици стичу 
знања усвајају 
вредности, развијају 
вештине и 
компетенције на часу 

2.3.1. Активности/радови 
ученика показују да су разумели 
предмет учења на часу, умеју да  
примене научено и образложе 
како су дошли до решења. 

3,54 - - 3,54 - - - 3,54 4 

2.3.2.Ученик повезује предмет 
учења са претходно наученим у 
раличитим областима, 
професионалном праксом и 
свакодневним животом 

3,18 - - 3,18 - - - 3,18 3 

2.3.3.Ученик прикупља, 
критички процењује и ализира 
идеје, одговоре и решења. 

3,00 - - 3,00 - - - 3,00 3 



 

2.3.4.Ученик излаже своје идеје 
и износи оригинална и 
креативна решења 

2,36 - - 2,36 - - - 2,36 2 

2.3.5.Ученик примењује 
повратну информацију да реши 
задатак/унапреди учење. 

4,00 - - 4,00 - - - 4,00 4 

2.3.6. Ученик планира, реализује 
и вреднује пројекат у настави 
самостално или уз помоћ 
наставника. 

- - - - - - - - - 

2.4. Поступци 
вредновања су у 
функцији даљег 
учења 

2.4.1.Наставник формативно и 
сумативно оцењује у складу са 
прописима. 

2,82 4,0 3,89 2,63 3,92 3,51 3,71
5 

3,175 3 

2.4.2.Ученику су јасни 
критеријуми вредновања. 

3,45 3,88 3,55 3,60 3,73 3,78 3,75
5 

3,677 4 

2.4.3.Наставник даје потпуну и 
разумљиву информацију 
ученицима о њиховом раду, 
укључујући и јасне препоруке о 
наредним корацима. 

3,36 4,00 3,89 3,75 3,88 3,93 3,90
5 

3,827 4 

2.4.4.Ученик поставља себи 
циљеве у учењу.  

3,36 3,60 3,67 3,54 3,85 3,40 3,62
5 

3,582 4 

2.4.5.Ученик уме критички да 
процени свој напредак и 
напредак осталих ученика. 

2,18 4,00 3,55 3,24 3,72 3,74 3,73 3,485 3 



 

2.5. Сваки ученик има 
прилику да буде 
успешан 

2.5.1.Наставник и ученици се 
међусобно уважавају, наставник 
подстиче ученике на међусобно 
уважавање и на конструктиван 
начин успоставља и одржава 
дисциплину у складу са 
договореним правилима. 

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,99 3,99
5 

3,997 4 

2.5.2.Наставник  користи 
разноврсне поступке за 
мотисање ученика  уважавајући 
њихове различитости и 
претходна постигнућа. 

3,36 4,00 3,67 3,68 3,85 3,85 3,85 3,765 4 

2.5.3.Наставник подстиче 
интелектуалну радозналост и 
слободно изношење мишљења. 

3,09 4,00 3,89 3,66 3,74 3,87 3,79 3,725 4 

2.5.4.Ученик има могућност 
избора у вези са начином 
обраде теме, обликом рада или 
материјала. 

3,36 - 3,83 3,59
5 

3,37 3,39 3,38 3,487 3 

2.5.5.Наставник показује 
поверење у могућности ученика 
и има позитивна очекивања у 
погледу успеха ученика. 

3,91 4,00 3,89 3,93 3,95 3,93 3,94 3,935 4 

                                                                                         

 



 

Стандард 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. Степен присутности 

показатеља 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења 

на часу. 
4 4 4 4 4 4 4 

 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6.  
2.2. Наставник прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним потребама ученика. 
4 4 4 - - 4 4 

 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6.  
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, 

развијају вештине и компетенције на часу. 
4 3 3 2 4 - 3 

 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. /  
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег 

учења. 
3 4 4 4 3 - 4 

 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5 /  
2.5. Сваки ученик има прилику да буде 

успешан. 
4 4 4 3 4 - 4 

Дакле, степен остварености стандарда квалитета у области самовредновања Настава и учење је: 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЗАКЉУЧЦИ ЗА ОБЛАСТ:НАСТАВА И УЧЕЊЕ 
 

ОПИС НИВОА ОСТВАРЕНОСТИ НИВО      4 

Образложење и докази:   
2.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 
Наставници наше школе веома ефикасно управљају процесом учења на часу и то су доказали на часовима које смо 
посматрали. Испитани ученици су потврдили наше утиске, а такође и родитељи.  
Ученицима су јасни циљеви/исходи учења и схватају зашто  нешто треба да науче. Разумеју објашњења и упутства 
наставника.  
Наставници успешно структурирају час и наставне методе које бирају су адекватне. Поступност у постављању 
питања и задатака различите сложености је присутна на сваком часу, што примећују и ученици и родитељи. 
Интеракција  међу ученицима на групној настави постоји у великој мери, али би требало још више подстицати 
вршњачко учење, мотивисати ученике да постављају питања и коментаришу). На посматраним часовима 
наставници су  функционално користили постојећа наставна средства и на томе треба инсистирати и даље.  
2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама 
Наставници у  нашој школи  у потпуности прилагођавају рад на часу потребама ученика. 
Захтеви које наставници упућују ученицима прилагођени су могућностима сваког ученика. Исто тако, начин рада и 
композиције одговарају индивидуалним карактеристикама ученика и сваки ученик добија неопходно време и 
пажњу. При томе, наставници воде рачуна о образовним и васпитним потребама ученика и темпо рада је 
одговарајући (слажу се и ученици и родитељи са нашим запажањима на посматраним часовима). 
 У нашој школи нема ученика  којима је неопходна додатна  подршка, ни ученика са посебним потребама. 
2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу.  
Податке о остварености овог стандарда добили смо само посматрањем часова и разговором са наставницима након 
часова. Оствареност овог стандарда је присутна је у великој мери, али  има простора за побољшање. 



 

Активности ученика су нам показале да они разумеју предмет учења на часу и  да умеју да примене  оно што су 
научили. Сви користе повратне информације које им наставници дају да унапреде своје извођење и учење.  На 
већини часова смо видели  повезивање са раније ученим када је у питању конкретан предмет,  док је  повезивање  
са различитим областима и свакодневним животом било мање присутно. Желели бисмо да наши ученици буду 
спремнији да критички анализирају одговоре и решења, да износе своје оригиналне идеје и да буду креативнији. 
2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења 
Поступци које користе наставници наше школе су у функцији даљег учења и напредовања ученика. 
Формативно оцењивање које смо анализирали  посматрајући часове показало нам је да овде постоји простор за 
побољшаље и то када је у питању формативно оцењивање. Ученицима су јасни критеријуми вредновања и како 
наставници оцењују. Наставници дају  разумљиве и потпуне информације о напредовању ученика укључујући  и 
јасне препоруке о наредним корацима, што је потпуно јасно и ученицима и родитељима.  Међутим, на неким  
посматраним часовима закључили смо да постоји простор да се овај стандард побољша,  нарочито када је у питању 
самооцењивање ученика и процена напретка других ученика. Желели бисмо да ученици свакодневно активно 
учествују у процени свог напретка и да оцењују себе,  јер ће једино на тај начин научити да постављају себи циљеве 
у учењу. 
2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан 
Сваки ученик  наше школе  у   могућности је да искористи  пружену  шансу  и  да покаже своја умећа и знање, зато  што 
се у току школске године организује веома велики број концерата.  
Између наставника и ученика постоји веома велико поштовање. Сви запослени у школи подстичу ученике на 
међусобно уважавање. Не постоји проблем са дисциплином, јер ученици познају и поштују правила понашања у 
школи. Наставници показују поверење у могућности ученика  и  имају позитивна очекивања у погледу успеха 
ученика.  
Наставници се труде да мотивишу ученике, али подстицање ученика уз уважавање њихових различитости и 
претходних  постигнућа је нешто чему морамо стално тежити. Наставници треба чешће да подстичу  ученике  да  
слободно износе  своје  мишљење и да им пружају прилику да  изаберу начин рада или композицију коју ће свирати.  



 

 
 
 
 
 

Које је ЈАКЕ СТРАНЕ  из области 
Настава и учење 
идентификовао процес 
самовредновања у раду 
установе? 

 Наставници ефикасно управљају процесом учења на часу. Ученицима су 

јасна објашњења и знају зашто је потребно да нешто науче. Методе 

наставе су правилно одабране и присутран је принцип поступности.  

 Наставници  прилагођавају свој рад и темпо рада могућностима и 

потребама сваког ученика. 

 Повратне информације о напретку које дају наставници утичу на развој и 

унапређивњање вештина ученика. 

 У наставном процесу је присутно велико међусобно уважавање 

наставника и ученика. 

Које области треба побољшати? 
(СЛАБЕ СТРАНЕ) 

 Да би стицање  знања и вештина ученика  на часовима било  квалитетније  

ученици би требало да  самостално критички процењују своје одговоре (у  

индивидуалној настави)  и  одговоре вршњака (у групној настави) и 

решења и да слободно износе своје оригиналне идеје и мишљења. Исто 

тако, ученицима треба пружити прилику да учествују у избору начина 

рада и композиције коју ће изводити. 

 Формативно оцењивање 

 Самооцењивање ученика и вршњачко оцењивање 

 



 

ПРИОРИТЕТИ  
Ваш акциони план за 
побољшање уочених слабости и 
време реализације (максимално 
– једна, текућа шк. година) 

 Укључивање ученика  у процес вредновања и самовредновања 

постигнућа на часу. 

 Оснаживање формативног оцењивања ученика 

 Оснаживање ученика да слободно и  

критички  износе своје идеје и учествују у одабиру начина рада и/или 
композиције 

 
 

IX. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 
Школски развојни план је стратешки документ установе, којим она дефинише правце развоја и приоритетне 

области деловања током дужег временског периода. 
Школски развојни план Основне музичке школе „Стеван Христић“ - Младеновац,  донео је Школски одбор 

установе, на својој 23. седници, одржаној   15.09.2017. године. 
Школски развојни план донесен је на период од 5 година (2017. – 2022.), а на основу извршеног 

самовредновања квалитета рада школе и на основу предлога интересних група, наставника, ученика, родитеља и 
локалне заједнице. Након процеса самовредновања рада школе који се спроводи током сваке школске године 
сачињавамао анекс ШРП-а. 

 
 

 
 
 
 



 

Извештај о реализацији Акционог  плана  Школског развојног плана 
у школској  2019/20. години 

 
НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

Општи циљ 1. Унапређивање квалитета наставе 

Специфични циљ 1.1 Формирање музичког забавишта 

ЗАДАЦИ 
 

АКТИВНОСТИ Реализовано ВРЕМЕ НОСИОЦИ ОСТВАРЕНОСТ 
KРИТЕРИЈУМА 

УСПЕХА 

1.1.1. Реализација 
рада у 
музичком 
забавишту 

Израда, објава и 
дистрибуирање 
промотивног 
материјала 

  Прво и друго 
полугодиште 

Јелена Глигорић 
Милановић 
Директорка 

Материјали су 
дистрибирани свим 

циљним групама 

- Реализација 
часова 

   
Током  
школске 
године 
 

 
 
 
Јелена Глигорић 
Милановић 
 

Реализовани сви 
планирани часови – 
Наставник је водио 
личну евиденцију о 
одржаним часовима. 
школе. 

- Вођење 
педагошке 
документације 

  

- Сарадња са 
родитељима 

  

- Сарадња са 
стручним већима 

  

- Извештавање о 
раду 

  



 

1.1.2. Укључивање 
групе 
музичког 
забавишта у 
концертне 
активности 
школе 

- Планирање 
наступа музичког 
забавишта 

  Прво 
полугодиште 
школске 
2019/20 

Јелена Глигорић 
Милановић 
Нада Торбица Ђокић 

Мали хор који чине 
полазници Музичког 
забавишта није 
учествовао на 
концертим током 
школске године због 
прекида 
непосредног 
образовно-
васпитног рада. 
 

- Припрема наступа  Прво 
полугодиште 
школске 
2018/19. 

Јелена Глигорић 
Милановић 

- Сарадња са 
стручним већима 

  Током  
школске 
године 

Јелена Глигорић 
Милановић 

 

Специфични циљ 1.3. Увођење редовних годишњих мајсторских курсева виолине за ученике 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Реализовано ВРЕМЕ НОСИОЦИ ОСТВАРЕНОСТ KРИТЕРИЈУМА 
УСПЕХА 

1.3.1. 
Обезбеђивање 
одговарајућег 
броја учесника 

- Разговор са 
ученицима о 
планираном мастер 
класу 

  Прво полугодиште 
школске 2019/20 

Марија Ракоњац 
Јелена Цаковић 
Љубеновић 

Пријављен довољан број 
полазника 
. 

- Представљање 
курса родитељима 
на општем 
родитељском 
састанку 

  Прво полугодиште 
школске 2019/20. 

Марија Ракоњац 
Јелена Цаковић 
Љубеновић 



 

- Анкетирање 
ученика 
(заинтересованост 
и финансијске 
могућности) 

  Прво полугодиште 
школске 2019/20. 

Марија Ракоњац 
Јелена Цаковић 
Љубеновић 

- Одабир ученика, 
формирање 
прелиминарног 
списка учесника 

  Прво полугодиште 
школске 2019/20. 

Марија Ракоњац 
Јелена Цаковић 
Љубеновић 

- Формирање 
коначног списка 
учесника 

  Прво полугодиште 
школске 2019/20. 

Марија Ракоњац 
Јелена Цаковић 
Љубеновић 

1.3.2. Техничка 
припрема и 
реализација 
мастер класа 

-Припрема 
простора 

  Јануар –фебруар 
2020. 

Директор Све планиране активности су 
веоам успешно реализоване. 

-Израда 
финансијског плана 

  Јануар –фебруар 
2020. 

директор 

-формирање група 
и распореда часова 

  Јануар –фебруар 
2020. 

Марија Ракоњац 
Јелена Цаковић 
Љубеновић 

-реализација 
часова 

  Фебруар 2020. Вениа Жарковић 

-Присуствовање 
часовима заједно 
са  ученицима 

  Фебруар 2020. Марија Ракоњац 
Јелена Цаковић 
Љубеновић 

-Израда и додела 
диплома и 
захвалница 

  Фебруар 2020. Директор 



 

-Медијска 
промоција 
концерта 

  24. Фебруар 2020. Директор 

-Организација 
концерта у 
Београду 

  20. Фебруар 2020.  - 

-Организација 
концерта у 
Младеновцу 

  Фебруар 2020. Вениа Жарковић 
Марија Ракоњац 
Јелена Цаковић 
Љубеновић 
Директор 

 

 
 

ЕТОС 

Општи циљ 2.  Унапредити промоцију рада школе и побољшати видљивост и слику школе у локалној заједници 

Специфични циљ 2.1 Унапређивање промоције школе путем електронских медија 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Реализовано ВРЕМЕ НОСИОЦИ ОСТВАРЕНОСТ KРИТЕРИЈУМА УСПЕХА 

2.1.1. 
Унапређивање 
постојећег 
facebook профила 

- Прикупљање 
материјала о 
актуелним 
дешавањима у 
школи, у 
електронском 
облику 

  Током 
школске  
2019/20. 

Директор 
 

Најмање 500 пратилаца странице 
Најмање једна објава на профилу сваке 
недеље 
Страница има 420 пратилаца, па је овај 
критеријум само делимично испуњен. Просечан 
број објава по недељи је у складу са критеријумом. 
Отворен је youtube канал школе. 



 

- Прикупљање 
других 
прикладних 
садржаја за 
објављивање на 
профилу 

  Током 
школске  
2019/20. 

Драшко 
Божовић 

- Објављивање 
садржаја  

  Током 
школске  
2019/20. 

Драшко 
Божовић 

2.1.2. Отварање и 
уређивање 
youtube канала 
ОМШ „Стеван 
Христић“ 

- Прикупљање 
видео снимка 
актуелних 
дешавања у 
школи и у вези 
школе  

  Током 
школске  
2019/20. 

Драшко 
Божовић 

- Уређивање и 
објављивање 
снимака 

  Током 
школске  
2019/20. 

Драшко 
Божовић 

2.2. Успостављање 
традиције  
одржавања 
концерата на 
отвореном 

 

Припрема и 
реализација 
концерта на 
отвореном  

- - - Није реализовано због проглашења 
епидемије вируса ковид -19 и забране 
окупљања 

2.3. 1. 
Побољшање 
препознатљивости 
школе 

-Постављање 
натписа са 
именом школе 
на прозорска 

  Током другог 
полугодишта 
школске 

Директор Натпис са именом школе и обележја 
школе видљиви са улице 



 

стакла наших 
нових 
просторија 

2019/20. 
године 

2.4.1 Остваривање 
сарадње да 
бившим 
ученицима 

-Остваривање 
контакта са 
бившим 
учеником ради 
организовања 
концерта 

  Током другог 
полугодишта 

Директор  Остварено више  контаката 

2.4.2 . 
Организација 
концерта 

- - - - Није реализовано због проглашења 
епидемије вируса ковид -19 и забране 
окупљања 

 

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

Општи циљ 3.  Унапредити понуду и реализацију ваннаставних активности 

Специфични циљ 3.1 Организовање предавања и радионица о психолошким темама за ученике  

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Реализовано ВРЕМЕ НОСИОЦИ ОСТВАРЕНОСТ 
KРИТЕРИЈУМА 

УСПЕХА 

3.1.1. 
Организовање 
радионица 

- Припрема радионица: 
сценарио, презентације, 
материјали и прилози за 
учеснике 

  Октобар 2019. Психолог-
родитељ 

Организоване  
две радионице 
комуникације за 
ученике  млађег 



 

комуникације за 
ученике  

- Формирање 2 групе 
заинтересованих ученика 
(узраста I-V ОШ и VI-VIII 
ОШ) 

  Октобар 2019. Директор и старијег 
узраста 

 

- Обавештавање ученика    Новембар 2019. Наставници 

- Реализација радионица   23. Новембар 2019. Психолог 

 

Специфични циљ 3.2. Организовање предавања, трибина и радионица за родитеље 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Реализовано ВРЕМЕ НОСИОЦИ ОСТВАРЕНОСТ 
KРИТЕРИЈУМА 

УСПЕХА 

3.2.1 
Организовање 
предавања и 
трибина за 
родитеље  

- Припрема предавања и 
трибина: презентација, 
писана припрема и 
материјали за учеснике 

  Новембар 2019. Психолог-
родитељ 

Организовано 
предавање за 
родитеље на 

тему „Наша 
деца и 
савремена 
технологија“. 

- Формирање групе 
заинтересованих родитеља 

  Новембар 2019. Наставници 
главног 
предмета 

- Реализација трибине    06. Децембар 2019.  Психолог 

 

 

 

 



 

Специфични циљ  3.3 Формирање нототеке/библиотеке 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Реализовано ВРЕМЕ НОСИОЦИ ОСТВАРЕНОСТ KРИТЕРИЈУМА УСПЕХА 

3.3.1. 
Опремање 
библиотечког 
фонда 

- Набавка 
музикалија, 
књига и 
методичко-
дидактичког 
материјала 

  Континуирано. Нототекар, 
координатор 
финансијских и 
рачуноводствених 
послова, 
директор 

Број набављених књига сваке године је у складу са 
одговарајућим законским нормативом (Стандарди 
за школске библиотеке) 

3.3.2. 
Организовање 
промоција 
књига и 
уџбеника 

- Сарадња са 
релевантним 
издавачким 
кућама 

  Континуирано  Нототекар У склопу манифестације Срспка соло 
песма органиѕована је промоција књига 
Гордане Крајачић – музиколога и 
музичког критичара 

- Праћење 
релевантне 
издвачке 
делатности  

  Континуирано  Нототекар 

- Сарадња са 
наставницима 
музичког 
васпитања у 
основним 
школама у 
Младеновцу 

-  Континуирано Нототекар 

- Организовање 
промоција 

- Изостало због 
неповољне 

- 



 

епидемиолошке 
ситуације 

3.3.4. Промоција 
рада нототеке 

- Писање 
промотивног 
текста о раду 
нототеке и 
његово 
постављање на 
школски сајт 

- / -  

 

Специфични циљ  3.5. Организовање музичких излета за ученике 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Реализовано ВРЕМЕ НОСИОЦИ ОСТВАРЕНОСТ KРИТЕРИЈУМА УСПЕХА 

3.5.1. Припрема и 
планирање излета 

- План излета 
уврштен у 
Годишњи план 
рада школе 

  Август сваке 
године 

Нада 
Торбица 
Ђокић 
 

План излета је саставни део Годишњег 
плана рада школе. 
Направљен је списак ученика 
уз писмене сагласности родитеља 
У току ове школеке године је марљиво и спланиран , 
али не о реализован организован излет. 

- Комуникација са 
институцијама 
чији се обилазак 
планира 
обезбеђивање 
улазнице, 
договор, сатнице 

  Септембар   Јелена 
Глигорић 
Милановић 
 

- Обезбеђивање 
превоза 

  Септембар   Нада 
Торбица 
Ђокић 



 

- Фромирање 
списка 
заинтересованих 
ученика 

  Октобар  Јелена 
Глигорић 
Милановић 
 

- Разговор са 
родитељима – 
потписивање 
сагласности 

  Октобар   Нада 
Торбица 
Ђокић 
Јелена 
Глигорић 
Милановић 
 

- Разговор са 
ученицима– 
договор око 
правила 
понашања на 
изету 

  Октобар   

3.5.2. Реализација 
излета  

-Присуствовање 
генералној 
проби 
Београдске 
филхармоније, 

 

 Излет није 
реализован 
због 
техничког 
проблема 
превозника 
на сам дан 
путовања и 
одложен је 
за април, али 
је 
реализацију 
спречило 
увођење 
варедног 
стања. 

 

 - Обилазак 
поставке 
Народног 
музеја и 
изложбе у 
Галерији САНУ 

 

 



 

Специфичан циљ 5. Уређење и опремање новог школског простора 
ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ Реализовано ВРЕМЕ НОСИОЦИ ОСТВАРЕНОСТ KРИТЕРИЈУМА УСПЕХА 

5.1. 
Тражење 
подршке и 
предаја 
захтева и 
елабората 

Тражење подршке 
Градске општине 
Младеновац за 
проширење 
школског простора, 
повећање броја 
класа главног 
предмета и увођење 
новог програма 
наставе и учења. 

  Прво 
полугодиште 

директор Од Градске општине Младеновац 
добијено проширење школског простора 
за 41,05 m2, а не (како је претходно 
обећано) за 90 m2. Из наведеног разлога 
није реално увођење новог програма 
наставе и учења. У току је рад на 
проширењу броја већ постојећих класа 
главног предмета 

- Израда Захтева за 
верификацију 
установе за 
обављање 
делатности основног 
музичког 
образовања и 
васпитања 

  Друго 
полугодиште 

директор Захтев је сачињен и упућен Министарству просвете, 
науке и технолошког развоја 

- Израда елабората 

 

  Друго 
полугодиште 

директор Елаборат је темељно урађен и упућен Министарству 
просвете, науке и технолошког развоја 

Обраћање 
Секретаријату 
за 
образовање и 
дечју заштиту 
и Градској 

– обазбеђивања 
средстава за 
привођење 
намени 
новодобијених 
просторија 
(замена 

  Друго 
полугодиште 

директор Нове просторије су приведене намени 
из средстава Градске општине 
Младеновац.  Завршени су молерско-
фарбарски радови, постављен је 
ламинат, урађена је репарација 
врата, уграђено је осветљење, 



 

општини 
Младеновац 

прозора и 
врата, звучна 
изолација, 
извођење 
молерско-
фарбарских 
радова, 
опремање 
намештајем, 
набавка 
музичких 
инструмената...) 

набављене су тракасте завесе, уведен 
је интернет у обе просторије, за 
једну учионицу набављен (купљен) 1 
дигитални клавир, док је у другу 
просторију унесен постојећи 
инструмент. За потребе наставе 
обезбеђена су 2 рачунара. 
Због недостатка финансијских 
средстава није извршена замена 
прозора, постављање звучне 
изолације, као ни набавка удараљки. 
У просторије је унет постојећи 
школски намештај. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

X. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 

Основни предуслови унапређивања васпитнo-oбразoвнoг рада и укупног рада школе су: 
1. Стално стручно усавршавање путем похађања акредитованих програма и 
2. Стално стручно усавршавање у оквиру установе. 

 
 
Извештај о реализацији Плана сталног стручног усавршавања ван школе, присуствовањем акредитованим 
програмима 

У циљу израде квалитетног плана стручног усавршавања наставника за школску 2019/20. годину, запослени 
су попуњавали упитник за самовредновање компетенција, а на основу добијених резултата сваки запослени дошао 
је до закључка које компетенције приоритетно треба да развија, што је применио приликом избора програма 
стручног усавршавања којима ће присуствовати. Након извршене анализе планова стручног усавршавања наставника 
установљено је да је већина наставника изразила жељу за унапређивањем компетенција из уже стручне области, те 
је одлучено да сви наставници присуствују програмима стручног усавршавања из области К1, чиме ће бити 
обухваћена приоритетна област П3. 

Такође, директор школе и школски педагог су, на основу сазнања до којих су долазили током вршења увида 
и надзора (посете наставним часовима), наставницима предлагали посећивање одређених програма стручног 
усавршавања неопходних за унапређивање одређених компетенција. 

Током школске 2019/20. године присуство запослених акредитованим програмима намењеним стручнм 
усавршавању одвијало се у складу са актуелном понудом програма сталног стручног усавршавања, што је довело до 
одређених одступања од Плана сталног стручног усавршавања за школску 2019/20. годину. 

 



 

 
Током школске 2019/20. године акредитованим програмима стручног усавршавања присуствовало је 18 

наставника, 2 стручна сарадника и директор школе. 
 
Директор школе је водио евиденцију реализованог стручног усавршавања ван установе и сачинио преглед 

присуствовања семинарима за све наставнике са оствареним бројем бодова (чиме је установљен укупан број 
остварених бодова стручног усавршавања на нивоу установе). 

 
У школској 2019/20. години запослени су остварили укупно 552 бода стручног усавршавања: 

a) Наставници и стручни сарадници су присуствовањем акредитованим програмима стручног 
усавршавања остварили укупно 432 бода, присуствовањем стручним скуповима 0 бодова, 
присуствовањем конференцијама 0 бодова (укупно 432 бодова). 

b) Стручни сарадник - педагог је присуствовањем акредитованим програмима стручног усавршавања 
остварио укупно 24 бода, присуствовањем стручним скуповима 1 бод, присуствовањем 
конференцијама 0 бодова (укупно 25 бодова). 

c) Стручни сарадник – нототекар је присуствовањем акредитованим програмима стручног усавршавања 
остварио укупно 24 бода, присуствовањем стручним скуповима 0 бодова, присуствовањем 
конференцијама 0 бодова (укупно 24 бода). 

d) Директор школе је током школске 2019/20. године присуствовањем акредитованим програмима 
стручног усавршавања остварио укупно 64 бода, присуствовањем стручним скуповима 1 бод, 
присуствовањем конференцијама 6 бодова (укупно 71 бод). 

 
На седницама Наставничког већа наставници и стручни сарадници су подносили извештаје о посећеним 

акредитованим програмима стручног усавршавања. 
 
 



 

Табеларни преглед броја остварених сати стручног усавршавања запослених у току прве године (2019/20)  
петогодишњег циклуса сталног стручног усавршавања (01.09.2019. - 31.08.2024.) 

ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац - Бодови стручног усавршавања - 01.09.2019.-31.08.2020. 

Бр. 

Име и презиме запосленог 

К1 К2 К3 К4 укупно П  Стр. Скуп/конф. 
01.09.2019.-
31.08.2020. 

 УКУПНО 
БОДОВА 

↓ 

 

22.  Драшко Божовић 24    24 П3    24  

23.  Катарина Жикић 24    24 П3    24  

24.  Зорана Владисављевић 24    24 П3    24  

25.  Ненад Пауновић 24    24 П3    24  

26.  Сања Ивановић 24    24 П3    24  

27.  Саша Ивановић 24    24 П3    24  

28.  Јелена Цаковић Љубеновић 24    24 П3    24  

29.  Марија Ракоњац 24    24 П3    24  

30.  Данило Милојковић 24    24 П3    24  

31.  Јована Коматовић  24    24 П3    24  

32.  Зора Грбовић 24    24 П3    24  

33.  Драгица Стојановић 24    24 П3    24  

34.  Владимир Булатовић 24    24 П3    24  

35.  Ана Станковић 24    24 П3    24  

36.  Невенка Здјелар Бањац 24    24 П3    24  

37.  В.Радуловић/Ана Поповић 24    24 П3    24  

38.  Ана Суботички 24    24 П3    24  

39.  Александар Марковић 24    24 П3    24  

40.  Мирјана Николић Трајковић 8   16 24 П3, П4  1  24+1=25  

41.  Јелена Глигорић Милановић 24    24 П3    24  

42.  Нада Торбица Ђокић 64    64 П3  6+1=7  64+7=71  

            

Укупно 528   16 544 П3, П4  8  552  



 

Табеларни преглед реализације индивидуалних планова стручног усавршавања запослених ван установе у првој години петогодишњег 
циклуса (01.09.2019. –  31.08.2020.) 

 
Год. 
 

Запослени 
(Име и 
презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Драшко 
Божовић 

Неодређено 
време  

„Хеуристичке 
методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 

„Инструментална 
музика Јохана 
Себастијана Баха: 
Приступ 
тумачењу и 
интерпретацији“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 
Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Катарина 
Жикић 

Неодређено 
време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 

965 16    П3 16 



 

музичког 
дела“ 

Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

2019. 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 
Год. 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 
Зорана 
Владисављевић  

Одређено 
време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 



 

Год. 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Ненад 
Пауновић 

Неодређено 
време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 
Год. 
 

Запослени 
(Име и 
презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Сања Ивановић Неодређено 
време  

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 



 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 

Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 
 

Саша Ивановић 
Неодређено 
време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

          

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 



 

Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Јелена Цаковић 
Љубеновић 

Неодређено 
Време 
 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 
Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 
Марија 
Ракоњац 

Неодређено 
време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 



 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 
Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Данило 
Милојковић 

Неодређено 
време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 



 

Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 
 

 Јована 
Коматовић 

Одређено 
време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 
Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Зора Грбовић Неодређено 
време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 



 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 
Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Драгица 
Стојановић 

Неодређено 
време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 



 

Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Владимир 
Булатовић 

Неодређено 
време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 
Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Ана Станковић Одређено 
Време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 



 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 

Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 
 

Невенка Здјелар 
Бањац  

Неодређено 
време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 



 

Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Васна Радуловић Неодређено 
Време 
На одрж. и 
породиљском 
од 09.09.2019.  
до 19.08.2022. 

          

УКУПНО у 2019/20.     / / / /  / 

 
Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 
 

Ана Поповић  Време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 



 

 
Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Ана 
Суботички 

Неодређено 
време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 
Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

 Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Александар 
Марковић 

Неодређено 
време 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 



 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

 
Год. 
 

Запослени 
(Име и 
презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Јелена 
Глигорић-
Милановић 

/ „Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 
тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

11.01. 
2020. 

943 8    П3 8 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 24 

           

 



 

Год. 
 

Запослени 
(Име и 
презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 

Мирјана 
Николић 
Трајковић 

 „Стрес у 
школи –
превазилаж
ење  
промена“ 

 

18.10. 
2019. 

149 / / / 8 П4 8 

 Стручни скуп 
за чланове 
тимова за 
заштиту 
ученика  

ОШ ,,Свети Сава“ 
Водитељ -  Мирјана 
Главаш-Филиповоћ, 
саветник-спољни 
сарадник 

 

16.12. 
2019. 

/ / / / / / 1 

На неодређено 
време почев од 
22.10.2019. 

„Оснаживање 
школских 
тимова за 
спровођење 
процеса 
самовреднов
ања у 
установама 
образовања 
васпитања“ 

Место одржавања: 
Сопот, ОШ „Јелица 
Миловановић“ 

29.01. 
2020. 

/ / / / / / 8 

„Формативно 
оцењивање“ 

Место одржавања: 
Младеновац, ОШ 
„Свети Сава“ 

27.08. 
2020. 

      8 

УКУПНО у 2019/20.     0 0 0 0  25 

           

 



 

Год. 
 
 

Запослени 
(Име и презиме) 

Радни однос 
Заснован  на Назив 

Програма 
Носилац акредитације 
и Место одржавања  

Датум 
одржава
ња 

Кат. 
број 
 

Компетенција 
 

К 

Приоритет 
 

П 

Укупан 
број 
бодова 

К1 К2 К3 К4 

1. 
 

Нада Торбица 
Ђокић 

Неодређено 
време 

Међународ
на 
конференци
ја 
„Психологиј
а и музика“ 

Место одржавања: 
Београд 
Коларчева задужбина 
и Ректорат 
универзитета 
уметности 

24. - 26. 
10.2019. 

1274-
4/ 

2019. 
/    / 6 

„Хеуристичк
е методе у 
читању 
музичког 
дела“ 

Место одржавања: 
Београд 

Факултет музичке 
уметности 
Реализатор Проф. 
Дејан Синадиновић 

26.10. 
2019. 

и  
02.11. 
2019. 

965 16    П3 16 

Програм обуке 
за стицање 
лиценце за 
директора 
установе 

МПНТР 27. и 28.11. 
2019. и  

24. и 25.12. 
2019. 

/ / / / / / 32 

Стручни скуп 
за чланове 
тимова за 
заштиту 
ученика  

ОШ ,,Свети Сава“ 
Водитељ -  Мирјана 
Главаш-Филиповоћ, 
саветник-спољни 
сарадник 

 

16.12. 
2019. 

/ / / / / / 1 

„Инструментал
на музика 
Јохана 
Себастијана 
Баха: Приступ 

Место одржавања: 
Београд 
Факултет музичке 
уметности 

11.01. 
2020. 

943 8 / / / П3 8 



 

тумачењу и 
интерпретациј
и“ 

Реализатор Проф. 
Зоран Божанић 

   

„Оснаживање 
школских 
тимова за 
спровођење 
процеса 
самовреднов
ања у 
установама 
образовања 
васпитања“ 

Место одржавања: 
Сопот, ОШ „Јелица 
Миловановић“ 

29.01. 
2020. 

/ / / / / / 8 

   

Вебинар - 
„Нова законска 
регулатива из 
облати права и 
финансија и 
поступање у 
ванредним 
околностима“ 
(„Paragraf Lex“) 

 

 / / / / / / / 

   

Вебинар - 
„Нове обавезе 
у складу са 
новодонетим 
подзаконским 
актима закона 
о јавним 
набавкама“ 
(„Paragraf Lex“) 

 

 / / / / / / / 

   

Вебинар - 

„Заштита 

података о 

личности“ 

 

 / / / / / / / 



 

(Образовни 

информатор) 

   

Вебинар - 

„Припреме 

основних и 

средњих школа 

за израду 

предлога 

финансијског 

плана за 2021. 

годину“ 

(Образовни 

информатор) 

 

 / / / / / / / 

УКУПНО у 2019/20.     24 0 0 0 П3 71 

           

 
 
 
 
 
 
 



 

2019/20. 
ПРИСУСТВО ЗАПОСЛЕНИХ ПРОГРАМИМА СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ТОКОМ 2019/20. 

Каталошки број 
програма 

Кат. 
бр. 

149 Кат. 
бр. 

965 Кат. 
бр. 

Обука 
директор 

Кат. 
бр. 

943 Кат. 
бр. 

29.01.20. Кат. 
бр. 

27.08.20. 
УК 

Компетенције и 
Приоритети 

К 4 П 4 К 1 П 1 К  П  К 1 П 1 К  П  К  П  
 

Предвиђен број 
бодова по 
запосленом 

8 16 32 8 8 8 
/ 

Број запослених који 
су присуствовали  

1 20 1 20 2 1 
21 

Укупан остварени 
број бодова за школу 

8 320 32 160 16 8 544 

Преузети сертификати ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ  

Поднети писани 
извештаји 

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ 
 

ПРИСУСТВО ЗАПОСЛЕНИХ СТРУЧНИМ СКУПОВИМА/КОНФЕРЕНЦИЈАМА ТОКОМ 2019/20. 

Стручни скуп 
бр.  

1274-
4/ 

2019 
бр. 16.12.19. бр.  бр.  бр.  бр.  УК 

Предвиђен број 
бодова по 
запосленом 

6 1     
/ 

Број запослених који 
су присуствовали  

1 2     
2 

Укупан остварени 
број бодова за школу 

6 2     8 

Преузети сертификати ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ  



 

Поднети писани 
извештаји 

ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ ДА НЕ 
 

Присуствовањем акредитованим програмима стручног усавршавања у школској 2019/20. години остварено укупно 544 бода. 
Присуствовањем стручним скуповима/конференцијама у школској 2019/20. години остварено је укупо 8 бодoва. 

 

Реализација активности планираних Планом сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника у школи  
у школској 2019/20. години  (обавезна 44 сата/бода годишње) 

 
МОГУЋИ БРОЈ ПОЕНА ПО 
АКТИВНОСТИМА/ 
УЛОГАМА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Докази 

Врста активности 

А 
К 
Т 
И 
В 
А 
Н 

А 
С 
И 
С 
Т 
Е 
Н 
Т 

П 
А 
С 
И 
В 
А 
Н 

Ивођење  угледних/огледних часова и предавања, односно активности са дискусијом и анализом 
8-угл. / 
10-огл. 4 2 

Размена искустава присуствовањем часу другог наставника 42 / 12  

24.10.2019. Јелена Глигорић-Милановић, одржала угледни час                                                                     11 
Извештај, 
дневник рада 

20.12.2019. Драгица Стојановић ,  одржала угледни час                                                                                    10+0+6=16) 
Извештај, 
дневник рада 

23.1.2020.. Јелена Глигорић-Милановић, одржала угледни час                                                                    11 
Извештај, 
дневник рада 

28.01.2020.. Драшко Божовић, одржао огледни час                                                                                   (10+0+10=20) 
Извештај, 
дневник рада 



 

Извештај о посећеним програмима стручног усавршавања 8 / 15 
 

19.02.2020 „Преношење искуства са семинара  „Систем за осигурање квалитета кроз јединство самовредновања“ 

Записник са 
стручног већа, 

пп 
презентација 

Предавања (приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа, дидактичког материјала или другог 
садржаја из области културе и образовања) 

/ / / 
 

   

Приказ и припрема материјалних садржаја (блог, сајт, пост, аплет, друштвене мреже и друго) / / / 
 

   

Наставник чији ученик учествује на такмичењу  – по учеснику према категоризацији ЗМБШС 
20-
140 

/ / 
 

Наставници школе (12) су припремали ученике за такмичења ове школске године и у тој области остварили 600  бодова (сати) 
стручног усавршавања у установи, чланови жирија 60 бодова/сати. 

Фотографије, 
дипломе 

Чланство у жиријима – према категоризацији ЗМБШС 80 / / 
 

16. и 17.11.2019.  „Српска соло песма“ и „Српска традиционална песма“ 
Фотографије, 

Извештај о 
реализацији,  

Није одржан Меморијал «Аца Панић»  

Нису одржани Мајски сусрети дувача  

Рад у својству Секретара жирија / / / 
 

16. и 17.11.2019. „Српска соло песма“ и „Српска традиционална песма“                                                           
Фотографије, 

Извештај о 
реализацији, 



 

Није одржан Меморијал «Аца Панић» 
 

Интерни и Јавни часови, Концерти ученика, Концертна гостовања, 
Концерт поводом Дана школе – у складу са Правилником о стр. усавршавању 

2-37 / / 
 

Сви концерти на којима су ове школске године наступали ученици и професори школе су наведени у Извештају о културној делатности школе у 2019/20 
години. Учествујућу као извођачи или припремајући ученике за концерте, наставници наше школе су остварили 254 бодова (сати) стручног 

усавршавања, јавни часови 27 бодова, интерни часови 15. Укупно 296 бодова/сати интерног стручног усавршавања. 

Концерти наставника 300 / / 
 

06.03.2020. Музичка школа „Стеван Христић“ , камерни састав гитара и кларинет: Јована Каматовић и Драгица 
Стојановић 70 бодова/сати 

Видео запис, 
фотографије 

06.11.2019. ПУ „Јелица Обрадовић“-Марија Ракоњац, Саша Ивановић-40 бодова/сати 

  09.10.2019. Концерт поводом обележавања Дечије недеље- Јелена Цаковић Љубеновић-35 бода/сати 

  06.11.2019. Концерт и презентација инструмената за ученике ОШ „Коста Ђукић“, Јелена Цаковић Љубеновић, 
Данило Милојковић, Ненед Пауновић, Саша Ивановић -140 бодова/сати 

16.10.2019. Концерт у Герантолошком центру –Ана Станковић, Саша Ивановић-15 бодова/сати. 

Школске манифестације – организатор, учесник, модератор 10-40 10 3-5 
 

Школске манифестације – организатор, члан жирија/секретар, дежурни наставник 2 2 4 
 

16. и 17.11.2019.  „Српска соло песма“ и „Српска традиционална песма“ (укуно 128 бодова/сати) 

Фотографије, 
снимци, 

Такмичарска 
књижица, 

дипломе, сајт 

Није одржан Меморијал «Аца Панић»  

Није одржан «Урбан поп рок фестивл»  

Посете концертима класичне музике еминентних музичара (стручне посете) / / 12 
 



 

23.02.2020 
 

Младеновац 
Концерт полазника зимске школе виолине-Марија Ракоњац-5 бодова/сати 

Фотографије, 
извештај, 

сајт 

10.03.2020. Концерт поводом отварања „Гитар Арт“фестивала-Београд-Јелена Цаковић Љубеновић-5 
бодова/сати 

 

26.09.2019. 
 

„Дани европске баштине“  Младеновац,сала „Др Елси Инглис“-Јелена Глигорић Милановић-2 
бода/сати 

Младеновац,сала „Др Елси Инглис“ 

 
 
 
 

Менторски рад 
(ментор или члан комисије) 

30 / / 
Евиденција 

 
Ана Суботички 

Стручне посете, студијска путовања, предавања и радионице ван школе потврђене сертификатом 
установе, организације, институције 

Сходно 
активн
остима 

/ / 
 

  

Рад у радним телима и програмима 30 15-20 10 
 

  

Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књига, приручника, наставних средстава и 
слично и рецензија 

25 / 8 
 

   

Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији образовно – васпитног процеса 
у школи 

8 / 28 
 

19.02.2020.  
Приказ реузултата истраживања урађеног у школи на тему сарадње школе и породице-педагог 8, присутних 
14  

Записник са 
седнице стручног 

већа, пп 
презентација 

Учешће на скупу који доприноси унапређењу и афирмацији образовно – васпитног рада у школи 
(физичко присуство или online) 

10-20 / 2-4 
 



 

 

 

 

Табеларни приказ броја остварених бодова стручног усавршавања запослених у установи у шк. 2019/20. 

Име и презиме 
запосленог 

Манифестације у 
организацији школе 

Концертне 
активности 

Такмичења Огледни и 
угледни 
часови 

Остало укупно 

Драшко Божовић 0 7 30 10 2 49 

Катарина Жикић 0 7 0 0 0 7 

Светлана Шаркоћевић 0 8 0 0 0 8 

Зорана 
Владисављевић 

0 7 10 2 1 20 

КЛАВИРСКИ ОДСЕК 0 29 40 12 3 83 

Сања Ивановић 0 23 0 0 1 24 

Саша Ивановић 0 38 0 0 1 39 

ОДСЕК ХАРМОНИКЕ 0 61 0 0 2 63 

Јелена Цаковић 
Љубеновић  

8 106 60 0 2 176 

Марија Ракоњац 0 51 0 0 2 53 

ОДСЕК ВИОЛИНЕ 8 157 60 0 4 229 

Данило Милојковић 0 7 60 2 2 71 

Јована Каматовић 5 49 30 0 2 86 

ОДСЕК ГИТАРЕ 5 56 90 2 4 157 

   

Маркетинг школе (у складу са Правилником о стручном усавршавању) 
1-10 

 
/ / 

 

   



 

Зора Грбовић 5 29 40 2 2 78 

Драгица Стојановић 0 63 40 10 2 115 

ДУВАЧКИ ОДСЕК  5 92 80 12 4 193 

Владимир Булатовић 40 12 120 0 0 172 

Ана Станковић 5 19 20 0 18 62 

ОДСЕК СОЛО ПЕВАЊА  45 31 140 0 18 234 

Невенка Здјелар 
Бањац 

0 0 0 0 2 2 

Ана Поповић 0 8 0 0 2 10 

Ана Суботички 5 2 0 36 31 74 

ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК 5 10 0 36 35 86 

Александар Марковић 10 21 20 0 2 53 

Ненад Пауновић 3 16 140 0 2 161 

УПОРЕДНИ КЛАВИР/ 
КОРЕПЕТИЦИЈА 

13 37 160 0 4 214 

Јелена Глигорић 
Милановић 

40 6 30 22 2 100 

Мирјана Николић 
Трајковић 

10 0 0 2 16 28 

Нада Торбица Ђокић 50 37 0 2 13 102 

Ваннаставно  100 43 30 26 31 230 

УКУПНО НА НИВОУ 
ШКОЛЕ 

181 516 600 88 104 1489 

 

 

 



 

 

Извештај о реализацији огледних и угледних часова 

У току школске 2019/20 године одржана су 2 огледна часа и 2 угледнa часa.Часови су одржани следећом динамиком: 

датум Врста часа Наставник  Наставна јединица 

24.10.2019. угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић,  Домаћи композитори-радионица 

20.12.2019. огледни час                                                                                     Драгица Стојановић  

Издржавање тонова,лествица, Бе-дур, Боерстоел-
етида бр.1 Дона, Дона комад, Р. ЛазиЋ Мелодија без 
нслова и Изнад дуге 

23.1.2020.. угледни час                                                                      Јелена Глигорић-Милановић Музички инструменти-квиз 

28.01.2020.. огледни час                                                                                    Драшко Божовић Е-дур скала, Левидова 2 етиде 

 

Годишњим планом рада школе за 2019/20 годину, планирано је да сваки наставник одржи по један угледни или 
огледни час, међутим тај план је реализован само делимично. Разлози за то су: промене у правилнику о календару 
рада, проглашење ванредне ситуације у Р. Србији, обавезе наставника везане за припрему ученика за такмичења, 
обавезе везане за учешће у различитим манифестацијама у организацији школе, тешкоће у усклађивању распореда 
наставника...  

 

Осим огледних и угледних часова, наставници су одржали 10  јавних часова (заједничких и поједначних) уз приусуство 
родитеља, колега, ученика других класа. 

 



 

Извештај о реализацији Програма увођења у посао наставника приправника 
 
На основу:  Закона о основама система образовања и васпитања и Правилника о дозволи за рад наставника, 
васпитача и стручних сарадника 
 

У току школске 2019/20. године започео је приправнички стаж Ане Поповић. 

Одржавање часа пред Комисијом у школи биће организовано током септембра месеца 2020. године, након чега 

ће приправник бити пријављен за полагање испита за лиценцу. 

У јануару месецу, Ана Станковић, наставник соло певања, је успешно положила испит за лиценцу. 

У оквиру Програма увођења у посао наставника приправника реализоване су следеће активности:  

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

Разговор о раду у школи, 

специфичностима узраста 

деце/ученика, очекивањима, 

вођењу документације и сл.; 

 

Педагог, директор 

 

Током школске године  

Упућивање о основама 

планирања и програмирања рада, 

давање образаца (глобални и 

оперативни план рада и писана 

припрема), подела материјала за 

приправнике;   

Директор, педагог Септембар 2019. 



 

Упознавање са наставним планом 

и програмом датог предмета; 

 

Ментор 

Септембар 2019. 

 

Упознавање са законским 

оквирима (,,Закон о основама 

система образовања и 

васпитања” и ,,Правилник о 

дозволи за рад наставника, 

васпитача и стручних сарадника”, 

и др.); 

 

Секретар 

 

 

 

Септембар 2019. 

 

Вођење документације о раду 

приправника (планови, припреме, 

дневник рада приправника); 

Приправник у сарадњи 

са ментором 

 

Током школске године 

 

Посете часовима ментора; 

 

Приправник 

Перманентно (најмање 

12 пута током 

приправничког стажа) 

 

 

Посете часовима приправника; 

 

 

 

Ментор 

Перманентно (најмање 

12 пута током 

приправничког стажа) 



 

Посете часовима приправника; Директор, педагог Током године  

Разговори на тему «Решавање 

педагошких ситуација»; 
Педагог Током године  

Праћење савладавања свих  

области рада; 
Ментор Перманентно 

Извештај о раду приправника Ментор 
12. месец 

приправничког стажа 

Припрема и прилагање  

документације о раду 

приправника; 

Приправник 
12. месец 

приправничког стажа 

Припрема за одржавање 

огледног часа (наставна јединица, 

документација, оглашавање..); 

Ментор и приправник 
По истеку 1. године 

рада у школи 

Реализација огледног часа пред 

комисијом у школи; 
Приправник 

По истеку 1. године 

рада у школи 

Писање извештаја и оцене 

комисије о савладаности 

програма за рад наставника 

приправника; 

Комисија за процену 

савладаности програма 

за рад наставника 

приправника; 

Након одржаног 

огледног часа 

Пријављивање приправника за 

полагање испита за стицање 

лиценце. 

 

Секретар 

По пријему извештаја 

Комисије 

 



 

 

XI. ИЗВЕШТАЈ О ПРАЋЕЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 

 

Праћење остваривања задатака планираних Годишњим планом рада школе је било оријентисано на правовремено 
сагледавање нивоа и квалитета радног процеса и постигнутих резултата, откривање недостатака објективне и субјективне 
природе и предлагање мера за уклањање уочеих недостатака. 

Праћење остваривања планираних задатака започело је одмах по доношењу Годишњег плана рада за текућу школску 
годину, а било је усмерено на: 

- Праћење организације образовно васпитног рада школе 

- Праћење рада стручних органа школе 

- Праћење рада органа руковођења школе 

- Праћење рада органа управљања школе 

- Праћење рада саветодавног органа школе 

- Праћење реализације редовне, додатне и допунске наставе 

- Праћење реализације смотри ученика 

- Праћење реализације планираних ваннаставних активности 

- Праћење реализације културних активности школе 

- Праћење реализације манифестација у организацији школе 

- Праћење реализације сарадње са друштвеном заједницом и локалном самоуправом 

- Праћење реализације посебних програма васпитно-образовног рада 

 

 

 



 

 
 
За праћење реализације планираних активности коришћено је следеће: 

1. Педагошка документација и евиденција 
2. Записници са седница стручних органа, органа управљања и саветодавног органа 
3. Извештаји о раду стручних органа, органа управљања и саветодавног органа 
4. Евиденције о реализацији смотри ученика 
5. Евиденције о реализацији концертне активности 
6. Евиденција о освојеним наградама на такмичењима 
7. Евиденција о реализованој сарадњи са друштвеном заједницом и локалном самоуправом 
8. Евиденција о сарадњи са ученицима и родитељима 

 
 
 

За евалуацију квалитета Годишњег плана рада као документа вредновани су следећи параметри: 
1. Усклађеност садржаја документа са важећом законском регулативом 
2. Добра организованост садржаја – доступност података/прегледност 
3. Прецизност формулација 
4. Концизност 
5. Обухваћеност свих видова живота и рада школе 

 
 

Имајући у виду специфичност праћења остваривања васпитно-образовних задатака, наставници су усмеравани на 
анализу и самопреиспитивање властитог рада, извођење закључака за даљи успешнији рад и самовредновање. 

 

 



 

XII. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА КОРЕКТИВНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА 

У току школске 2019/20. године  закључак стручних  већа и Тима  за инкузивно образовање био је  да у нашој 
школи нису  идентификовани  ученици  који би одговарали критеријуму за организацију корективног педагошког 
рада, стога овај вид наставе није ни организован. 

У школи је континуирано рађено на ублажавању последица слабијег интелектуалног развоја ученика, 
ублажавању и отклањању евентуалних телесних и психичких сметњи, које могу неповољно утицати на развој 
ученика. Посебна пажња посвећена је обезбеђивању услова за дружење свих ученика и укључивање у живот и рад 
школе ученика који имају тешкоће у развоју. 
 
 

XIII. ПРИЛОЗИ  

 
Табеларни преглед реализованих активности 

 
 
 



 

ОМШ „Стеван Христић“ - Школска 2019/2020. 

Планирани датуми одржавања седница стручних, управних и саветодавних тела и органа школе 

Планирани датуми за реализацију ваннаставних активности 
Месец Пед. 

Колег. 

Стр. 

већа 

Наст. 

веће 

Стр. 

актив 

Разв. 

ШП 

Тим 

за 

Самовр. 

Стр. 

актив за 

ШРП 

Тим за 

Безбедн. 

Савет 

родитеља 

Школски 

одбор 

Ваннаставне активности 

IX 
11.09. 

у 800 

11.09. 

у 830 

11.09. 

у 900 

04.09. 

у 900 

 

 

04.09. 

у 1000 

 

 

04.09. 

у 1100 

 

 

04.09. 

у 1200 

 

 

09., 10. и 11. 

09.2019. 

Родитељски 

састанци 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

15.09. - Укључивање у активности 

обележавања историјских датума - на 

позив локалне заједнице 

13.09. 

у 1800 

13.09. 

у 1915 

X 

30.10. 

у 1345 

30.10. 

у 1445 

30.10. 

у 1500     

 

 

/ 

09.10. – Обележавање Дечје недеље 

12.10.  –  Учешће ученика и професора Ане 

Станковић и Саше Ивановића у оквиру 

манифестације поводом обележавања 75 

година од ослобођења Младеновца у II 

Светском рату 

16.10. у 1030 – Концерт у Геронтолошком 

центру 

18.-31.10. – Излет – Посета институцијама 

културе – одложено за 08.04.2020. 

21.– 31.10. - Интерни часови свих класа са 

родитељским  састанцима 

22.10. -  Јавни час клавирског одсека – 

класе Драшко Божовић и Зорана 

Владисављевић 

24. и  25.10. – Смотре 

Главни предмет 

30.10. у 1700 – Концерт 

Крај I - Класификације 

31.10. – Јавни час - класа клавира, проф. 

Катарина Жикић и класе виолине проф. 



 

Јелена Цаковић Љубеновић и проф. 

Марија Ракоњац 

XI / / / / / / / / / 

06.11. - Концерти за предшколце – Вртић 

„Дуга“ 

06.11. -  Јавни час - класа соло певања, 

проф. Владимир Булатовић 

09.11. - Ученик клавира, Вукша Вучетић, у 
класи проф Зоране Владисављевић 
наступио је у Дому војске у Београду, на 
аудицији за Концерт под називом „Наша 
деца“ 

09.11. - Јавни час - класа соло певања, 
проф. Ана Станковић 

16 и 17.11. Такмичење  

„Српска соло песма“  

17.11. Такмичење  

„Српска традиционална песма“ 

19.11. –  Јавни час гитаре – класе Данило 

Милојковић и Јована Коматовић 

23.11. – Психолошке радионице за 
ученике првог образовног циклуса на тему 
„Зашто радим то што радим?“ – 
Реализатор Невена Василић - психолог 
23.11. – Психолошке радионице за 
ученике другог образовног циклуса на 
тему „Зашто радим то што радим?“ – 
Реализатор Невена Василић - психолог 
25.11. – Заједнички концерт ученика 

клавира музичких школа „Ватрослав 

Лисински“ – Београд, „Станковић“ – 

Београд, „Божидар Трудић“ – Смедеревска 

Паланка и ОМШ „Стеван Христић“ - 

Младеновац у Концертној сали ОМШ 

„Стеван Христић“ у Младеновцу 

25.11. – Јавни час клавирског одсека – 
класе Драшко Божовић, Катарина Жикић и 
Зорана Владисављевић 



 

29.11. – Концерт и презентација музичких 
инструмената за ученике првог разреда 
ОШ „Коста Ђукић“ 
у оквиру пројектне наставе 

XII 

/ / / 

 

 

 

11.12. 

у 900  

11.12. 

у 1000 

11.12. 

у 1100 

11.12. 

у 1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12. 

у 1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.12. 

у 1915 

03.12. –  Јавни час - класа кларинета, проф. 

Драгица Стојановић 

04.12. –  Наступ  пет ученика соло певања 

у класи проф. Владимира Булатовића на 

такмичењу „Меморијал Коста 

Манојловић“ у ОМШ „Божидар Трудић“ у 

Смедеревској Паланци 

04.12. – Наступ три ученика флауте у класи 
проф. Зоре Грбовић на такмичењу 
„Меморијал Коста Манојловић“ у ОМШ 
„Божидар Трудић“ у Смедеревској 
Паланци 

04.12. – Наступ ученика гитаре у класи 
проф. Јоване Коматовић на такмичењу 
„Меморијал Коста Манојловић“ у ОМШ 
„Божидар Трудић“ у Смедеревској 
Паланци 

05.-07.12. - Смотре Солфеђо и теорија I-VI 

разр. 

06.12. –  Наступ два ученика клавира у 

класи проф. Драшка Божовића на 

такмичењу „Меморијал Коста 

Манојловић“ у ОМШ „Божидар Трудић“ у 

Смедеревској Паланци 

06.12. – Наступ ученика виолине у класи 
проф. Јелене Цаковић Љубеновић на 
такмичењу „Меморијал Коста 
Манојловић“ у ОМШ „Божидар Трудић“ у 
Смедеревској Паланци 

06.12. – Предавање за родитеље 

17.12. - Јавни час - класа упоредног 
клавира проф. Јелена Глигорић 



 

Милановић, проф. Ана Суботички и проф. 
Александар Марковић 

18.–24.12. - Интерни часови свих класа са 
род. састанцима 
23.-26.12. - Смотре Главни предмет и 

упоредни клавир 

23.-26.12- Преслушавање за РТ и РФ 

25.12. у 1700 -  Новогодишњи концерт 

маскенбал 

26.12. - Јавни час - класа клавира, проф. 
Катарина Жикић и класе виолине проф. 
Јелена Цаковић Љубеновић и проф. 
Марија Ракоњац 

26.12. - Јавни час - класа хармонике проф. 
Сања Ивановић и класа хармонике проф. 
Саша Ивановић 

27.12. у 1100 – Новогодишњи концерт 

ученика и професора намењен деци и 

омладини са посебним потребама 

27.12. у 1700  -  Новогодишњи концерт 

ученика 

I 
28.01. 

у 800 

28.01. 

у 830 

28.01. 

у 900 

22.01. 

у 900  

 

 

 

 

 

 

22.01. 

у 1000 

 

 

 

 

 

 

22.01. 

у 1100 

 

 

 

 

 

 

22.01. 

у 1200 

 

 

 

 

 

 

/ 
28.01. 

у 1915 

20.-24.01. - Преслушавање за РТ и 

Пријављивање кандид. 

24.01. у 1200 - Наступ ученика и хора школе 
на Свечаној академији поводом 
обележавања школске славе Свети Сава у 
организацији Градске општина 
Младеновац и Техничке школе у 
Младеновцу. 
27.01. у 1200 - Концерт поводом школске 
славе Свети Сава 
31.01. Крај II – Класификације 

II 
26.02. 

у 800 

26.02. 

у 830 

26.02. 

у 900 

 

 

19.02. 

у 930 

 

 

19.02. 

у 1000 

 

 

19.02. 

у 1100 

 

 

19.02. 

у 1200 
26.02. 

у 1800 

26.02. 

у 1915 

04.–24.02. – Мајсторски курс виолине – 
Реализатор проф. Вениа Жарковић 

20.02. – Концерт полазника Зимске школе 
виолине – Проф. Вениа Жарковић у Концертној 
сали МШ „Мокрањац“ у Београду, Организатор 
ОМШ „Стеван Христић“ – Младеновац у 



 

сарадњи са МШ „Мокрањац“ - Београд, Гости – 
ученици музичких школа  („Ватрослав Лисински“ 
и „Мокрањац“ из Београда, „Јован Бандур“ из 
Панчева, „Божидар Трудић“ из Смедеревске 
Паланке и ОМШ „Стеван Христић“ - 
Младеновац) 

24.02. – Концерт полазника Зимске школе 
виолине – Проф. Вениа Жарковић, у Концертној 
сали ОМШ „Стеван Христић“ у Младеновцу, 
Организатор ОМШ „Стеван Христић“ – 
Младеновац. Наступили су ученици музичких 
школа Београда („Ватрослав Лисински“ и 
„Мокрањац“ из Београда, „Јован Бандур“ из 
Панчева, „Божидар Трудић“ из Смедеревске 
Паланке и ОМШ „Стеван Христић“ - 
Младеновац) 

24.-28.02. -  Преслушавање за РФ – Екипа 

од 8 чланова 

III          

06.03. -  Учествовање ученика Норе Филе, 

Милице Мишић и Мање Стојановића у 

класи проф. Јелене Глигорић – Милановић 

на 18. Такмичењу младих солфеђиста у 

Пожаревцу 

06.03. - Концерт ученика  поводом Дана 
жена 
07.03. - Наступ ученика гитаре Анастасије 
Трајковић и Луке Јевђенијевића у класи 
проф. Јоване Коматовић и Милице Мишић 
у класи проф. Данила Милојковића на 
такмичењу „Меморијал Душан Протић“ у 
Београду 

08.03. - Наступ ученика кларинета у класи 
проф. Драгице Стојановић на 
Међународном такмичењу „Даворин 
Јенко“ у Београду 

09.-13.03. - Преслушавање за РТ – 

Елиминационо 

10.03. - Наступ ученика клавира, Андреја 
Миливојевића, у класи проф. Драшка 



 

Божовића и Вукше Вучетића, у класи проф. 
Зоране Владисављевић на 20. Отвореном 
такмичењу ученика основних и средњих 
музичких школа - Меморијал "Душан 
Протић" у МШ "Ватрослав Лисински" - 
Београд 

11.03. - Наступ ученика соло певања  
(Неда Живановић, Јована Радивојевић, 
Милица Вучетић, Викторија Француски, 
Софија Лукић и Невена Лазић) у класи 
проф. Владимира Булатовића на 20. 
Отвореном такмичењу ученика основних 
и средњих музичких школа - Меморијал 
"Душан Протић" у МШ "Ватрослав 
Лисински" – Београд 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЗБОГ 

ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19↓ 

16.–25.03. - Интерни часови свих класа са 

родитељским  састанцима 

18.–28.03. – Учешће на РТ 

23.-25.03. - Смотре Главни предмет 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19↓ 
НЕРЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЗБОГ 

ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19↓ 

IV 

01.04. 

у 1300 

 

 

 

 

 

 

29.04. 

у 800 

01.04. 

у 1330 

 

 

 

 

 

 

29.04. 

у 830 

01.04. 

у 1400 

 

 

 

 

 

 

29.04. 

у 900 

 

 

 

 

 

 

22.04. 

у 900 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04. 

у 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04. 

у 1100 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.04. 

у 1200 

 

 

 

/ 

 

/ 

01.04. у 1700 - Концерт – крај  

III - Класификације 

08.04. од 930 до 1400 Концерти за ученике I-

IV разреда ОШ 

10.04. - Радионице за родитеље 

11.04. - Радионице комуникације за 

ученике 

24.04. у 1900- „Урбан Поп – Рок Фестивал“ 

29.04. у 1200 - Преслушавање за РФ – Екипа 

од 4 члана 



 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

08.05. – Учешће школе на Републичком 

фестивалу МБШС 

09.05. у 1000 – Пријављивање за полагање 

пријемног испита и похађање Припремне 

наставе 

09.05. у 1100 – Први час Припремне 

наставе 

16.05. - у 1100 – Други час Припремне 

наставе 

19.05. - „Меморијал Аца Панић“ – клавир 

20.05. -  „Меморијал Аца Панић“ – 

виолина, гитара, соло певање 

21.05. -  „Меморијал Аца Панић“– 

хармоника, флаута, кларинет, ансамбли 

23.05. - у 1100 – Трећи час Припремне 

наставе 

27.05. – Концерт ученика и наставника на 

отвореном у организацији школе -  

промоција рада школе 

27.-29.05. - Смотре Солфеђо и теорија за 

ученике који немају обавезу полагања 

испита 

29.05. - Концерт ученика Завршних 

разреда 

30.05. - Пријемни испит   

за инструменталне одсеке - Званични рок 

Одложено за 08.06. 

30.05. – Учешће ученика у оквиру 

манифестације „Дани дечјег културног 

стваралаштва“ у организацији Локалног 

савета родитеља 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ↓ 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ↓ 



 

VI 

01.06. 

у 0800 

01.06. 

у 0830 

01.06. 

у 0900 
01.06. 

у 1300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06. 

у 1400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06. 

у 1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06. 

у 1600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

01.06. Испити за завршне разреде: 

- 01.06. у 1300 – кларинет 
- 01.06. у 1345 – флаута 
- 02.06. у 1000 – хармоника 
- 02.06. у 1100 – клавир 
- 02.06. у 900 – теорија музике (за ученике 
соло певања и кларинета) 
- 02.06. у 1030 – солфеђо (за ученике соло 
певања и кларинета) 
- 03.06. у 900 – упоредни клавир 
- 03.06. у 1200 – соло певање 
- 04.06. у 900 – теорија музике (за ученике 
шестогодишње школе) 
- 04.06. у 1030 – солфеђо (за ученике 
шестогодишње школе) 
- 05.06. у 900 – виолинa 
- 05.06. у 1100 – гитара 

 

 

 

 

 

 

 

05.06. 

у 1800 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.06. 

у 1830 

 

05.06. 

у 1900 

Верифик

ација 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЗБОГ 
ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19↓ 
 

05.-12.06. - Годишњи испити и смотре: 
Годишњи испити и смотре нису 
реализовани сходно Упутству министра 
просвете, науке и технолошког развоја бр. 
611-00-00360/1/2020-03 од 12.05.2020. 
године: 
- 05.06. у 900 – флаута 
- 05.06. у 1100 – кларинет 
- 05.06. у 1200 – соло певање 
- 08.06. у 900   – гитара 
- 09.06. у 900   – клавир 
- 09.06. у 900 – упоредни клавир 
- 10.06. у 1000 – хармоника 
- 11.06. у 900   – виолинa 
- 12.06.  у 900 – солфеђо за III разред 
шестогодишње и II разред 
четворогодишње школе 
 



 

 

Младеновац              ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 
Август 2020. 

         _______________________________ 
               Владимир Булатовић 

  

 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ↓ 

08.06. Пријемни испит  

за инструменталне одсеке –  Званични рок 

15.06. Пријемни испит  

за инструменталне одсеке – Накнадни рок 

  
  

 

  

15.06. Пријемни испит – Соло певање – 

Званични рок 

 

17.06. 

у 900 

 

17.06. 

у 930 

 

17.06. 

у 1000 

Верифик

ација 

    
17.06. 

у 1800 
/ 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЗБОГ 
ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19↓ 

19.06.  у 1700  – Концерт поводом 

Дана школе 

22.06. 

у 900 

22.06. 

у 930 

22.06. 

у 1000 
/ / / / / / 

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ↓ 

23.06. у 800 - Објављивање резултата 

пријемног испита 

23.-26.06. Упис ученика у први разред 

VII 01.07. 

у 900 

01.07. 

у 930 

01.07. 

у 1000 
/ / / / / 

01.07. 

у 1915 

НЕРЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ЗБОГ 

ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID-19↓ 

23.07. 

у 1700 

12.– 31. Припрема за обележавање 

Дана градске општине Младеновац 

VIII 21.08. 

у 900 

24.08. 

у 930 

24.08. 

у 1000 

24.08. 

у 12 

24.08. 

у 13 

24.08. 

у 14 

24.08. 

у 15 
/ 

28.08. 

у 1700 

02. Обележавање 

Дана  градске општине Младеновац  

26.08. 

у 900 

26.08. 

у 930 

26.08. 

у 1000 
/ / / / / / / 

Одржаних 

седница 
11 11 11 6 6 6 6 4 7 / 



 

 
 
 
Извештај о раду Основне музичке школе «Стеван Христић» у Младеновцу у школској 2019/20. године сачињен је 31.08.2020. 
године. 

Наставничко веће разматрало је и усвојило Извештај о раду установе на седници одржаној 11.09.2020. године. 

Савет родитеља установе разматрао је и усвојио Извештај о раду установе на седници одржаној 15.09.2020. године. 

Орган управљања установе разматрао је и усвојио Извештај о раду установе на седници одржаној 15.09.2020. године. 

Орган управљања установе донео је Одлуку о усвајању Извештаја о раду установе на седници одржаној 15.09.2020. године. 
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Бр. 

 

Садржај – У складу са Контролним листама и захтевима службе надзора 
 

Страна 
бр. 

1.  Организација рада школе  

2.  Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе  

3.  Извештај о евалуацији Годишњег плана рада школе  

4.  Извештај о реализацији Додатне наставе  

5.  Извештај о реализацији Допунске наставе  

6.  Извештај о реализацији Припремне наставе  

7.  Извештај о реализацији ваннаставних активности  

8.  Извештај о реализацији екскурзија  

9.  Извештај о реализацији екскурзија ученика  

10.  Извештај о успеху и владању ученика  

11.  Извештај о самовредновању  

12.  Извештај о спољашњем вредновању  

13.  Извештај о реализацији Плана стручног усавршавања запослених  

14.  Извештај о раду директора школе  

15.  Извештај о раду Наставничког већа  

16.  Извештај о раду одељењских већа  

17.  Извештај о раду стручних већа  

18.  Извештај о раду Стручног актива за школско развојно планирање  

19.  Извештај о раду Тима за самовредновање  

20.  Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма  

21.  Извештај о раду Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља злостављања и 
занемаривања 

 



 

22.  Извештај о раду Педагошког колегијума  

23.  Извештај о раду стручног сарадника – педагога  

24.  Извештај о раду стручног сарадника – библиотекара/нототекара  

25.  Извештај о раду Школског одбора  

26.  Извештај о раду Савета родитеља  

27.  Извештај о раду Ученичког парламента  

28.  Извештај о остваривању Школског развојног плана  

29.  Извештај о реализацији Програма заштите од дискриминације, насиља злостављања и 
занемаривања 

 

 
 


