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1. УВОД

КРАТАК ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
Музичка школа „Јосип Славенски” из Београда спада у три најстарије музичке
школе у Србији. Њена педагошка делатност датира од 1937. године кад је започела са
радом као средња музичка школа при Музичкој академији. Школа је постала
самостална образовно-васпитна организација 1956. године са почетном класом од сто
седамдесет пет ученика. Убрзо је стекла и своју зграду у улици Радослава Грујића 2а
где се и данас одвија настава ученика узраста од припремног разреда до краја средње
школе. За преко осамдесет година самосталног рада школа је образовала преко две
хиљаде ученика, од којих је велики број наставио са професионалном музичком
каријером, те са успехом промовише и даље нашу школу широм света.
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ШКОЛА ДАНАС
Школа има 41 кабинет са 22 полуконцертна клавира и 18 пијанина, чембалом,
клавикордом и оргуљама. Преко 100 гудачких и око 70 дувачких инструмената
доступни су ђацима који немају своје. Историјски инструменти који се изучавају на
Одсеку за рану музику су јединствени у нашој средини. Од 2009. године школа има
наставу удараљки, а од 2016. године, у оквиру одсека за рану музику, и наставу оргуља.
Просторно уређење је задовољавајуће, недостају адекватне и функционалне
столице, клупе, а суштински проблем представља одржавање постојећег, као и набавка
новог инструментарија као средства за рад, без кога квалитет наставе и концертне
активности не могу бити реализоване на прави начин.
Библиотека-нототека је снабдевена свим потребним садржајима у које се
убрајају како нотни материјали и уџбеници, тако и богата ЦД-тека. У рачунарском
кабинету се изучавају музички и остали програми.
Данас наша школа броји близу 700 ученика - у припремном разреду, основној и
сред-њој школи. Настава се одвија у оквиру девет одсека на којима се изучава преко 20
инструмената, са укупно 27 музичких и 12 општеобразовних предмета.
Жеља школе је да се укључи у већ постојеће пројекте у земљи и иностранству,
да сами креирамо нове, да размењујемо концертне програме са осталим музичким
школама и институцијама у земљи и иностранству, константно радимо на стручном
усавршавању професора и ученика кроз предавања,семинаре, мајсторске курсеве, да
развијемо ниво опште културе и усмеримо ђаке и професоре ка актуелним светским
уметничким токовима.

МИСИЈА

„УЖИВАЈ У НЕПРЕСТАНОМ СТВАРАЛАЧКОМ РАДУ“
Јосип Славенски

Бирајмо музику или ће музика изабрати нас!
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ВИЗИЈА
Школа са атрактивним образовним процесом за своје ученике, која иде у сусрет
тенденцијама у развоју школства у земљи и иностранству.
Школа активна у свом друштвеном окружењу, која подстиче популаризацију
уметничке музике и музичког образовања.
Школа која негује толеранцију, различитости, одговорност, објективност и способност
да се мењамо.
Школа која континуирано прати потребе ученика и запослених, у којој се инсистира на
сталном образовању и усавршавању ученика и запослених.
Школа која је отворена за нове идеје и садржаје, али која не одустаје од високо
постављених критеријума у погледу квалитета и нивоа знања ученика, као и квалитета
наставе.
Школа која подстиче развој мишљења, интересовања, подиже ниво културе и
васпитања, уважава толеранцију и служи комплетном развоју личности.

2. ОПШТИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ
Назив школе

„Јосип Славенски“

Адреса
Телефон/факс
Званични мејл
Сајт
ПИБ
Име и презиме директора
Датум прославе Дана школе

Радослава Грујића 2 а, Београд
011 2455 953
direktor.slavenski@slavenski.edu.rs
www.slavenski.edu.rs
100 160 200
Тијана Ковачевић
11. мај

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА
Подручје рада
(стари План и програм – ученици 4. СМШ)

Култура, уметност и јавно
информисање

Образовни профил

Трајање

Музички извођач – у оквиру вокалноинструменталног одсека
Музички сарадник- теоретичар – у оквиру одсека
теорија музике
Музички извођач ране музике

4 године
4 године
4 године
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Подручје рада
(План и програм наставе и учења од школске
2020/21. године)
Образовни профил
Музички извођач класичне музике – Одсек за
класичну музику
Музички сарадник – Одсек за музичку теорију

Култура,
уметност и
јавно информисање
Трајање

Музички извођач ране музике– Одсек за рану музику

4 године

4 године
4 године

3. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Закони:
Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 88/17, 27/18,
10/19, 6/20,121/21), Закон о средњем образовању и васпитању (Сл. Гласник РС,
бр.
55/13, 101/17, 27/18, 6/20,52/21,129/21), Закон о основном образовању и васпитању
(Сл. Гласник РС, бр. 55/13, 101/17, 27/18,10/19,129/21), Закон о раду (Сл. Гласник РС, бр.
24/05-95/2018).
Подзаконски акти (правилници):
Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем
трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање (Сл.
Гласник РС, бр. 4/96),
Правилник о плану и програму наставе и учења уметничког образовања и васпитања за
средњу музичку школу (Сл.Гласник РС –Просветни гласник број 8/20, 11/20, 15/20),
Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у
стручним и уметничким школама (Сл. Гласник РС – Просветни гласник, бр. 4/9113/2018),
Правилник о наставном плану и програму основног музичког образовања и васпитања
(Сл. Гласник РС, бр. 5/2010),
-Правилник о плану и програму наставе и учења за основно музичко образовање и
васпитање (Сл.гласник РС-Просветни гласник број 5/2019 и 9/2020)
Правилник о упису ученика у средњу школу (Сл. Гласник РС, бр. 42/2022,57/22,67/22)
Протоколи:
Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање (Сл. Гласник РС, бр. 46/19, 104/20).
Нормативна акта школе:
Статут школе 6/2 од 29.06.2022.,
Правилник о коришћењу службених мобилних телефона 6/5 од 20.9.2016.
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију 6/6 од 20.9.2016.
Правилник о организацији рада и систематизацији послова 6/7 од 13.9.2019., Измене и
допуне дел.бр. 6/4 од 16.09.2020.,
Правила заштите од пожара 6/3 од 29.1.2016.
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Правилник о безбедности и здрављу на раду 6/5 од 29.12.2015.
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 6/7 од 29.12.2015.
Правилник о коришћењу средстава са рачуна „Сопствени приходи“ МШ „Јосип
Славенски“ 6/3 од 28.04.2017.
Правилник о службеним путовањима 6/2 од 31.01.2018.
Правилник о условима и поступку напредовања и сустизања разреда ученика МШ
„Јосип Славенски“ 6/2 од 28.04.2017.
Правилник о ванредним ученицима 6/7 од 27.10.2010.
Етички кодекс 6/6 од 29.12.2015.
Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика 6/1 од 29.01.2019.
Правилник о вредновању сталног стручног усавршавања унутар установе 6/8 од
11.11.2013.
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 6/10 од
10.04.2018.
Правилник о раду 6/9 од 10.04.2018., Измене и допуне дел.бр. 6/6 од
13.09.2019.године, Измене и допуне дел.бр. 6/1 од 28.02.2022.
Правила одевања за ученике и запослене 6/3 од 9.11.2011.
Правилник о испитима 6/7 од 10.04.2018., Измене и допуне 6/4 од 13.09.2019.године,
Правилник о ванредним ученицима 6/7 од 27.10.2010.
Правилник о поступку напредовања и сустизања разреда ученика 6/2 од 28.4.2017.
Пословник о раду ученичког парламента 6/9 од 27.10.2010.
Пословник о раду Савета родитеља 6/13 од 13.4.2018.
Пословник о раду Наставничког већа 6/4 од 10.4.2018.
Пословник о раду Школског одбора 6/5 од 10.04.2018.
Правилник о награђивању ученика 6/3 од 18.4.2013., Измене правилника 6/11 од
10.04.2018.године,
Правилник о организацији буџетског рачуноводства 6/3 од 17.09.2007.
Правила понашања у установи 6/6 од 10.04.2018.
Правилник о мерама,начину и поступку заштите и безбедности ученика 6/2 од
15.6.2015.
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке 6/3 од 21.08.2020.
Правилник о средствима ђачког фонда 6/7 од 26.12.2014.
Акт о процени ризика 66 од 3.2.2012.
Правилник о евидентирању и праћењу друштвено-корисног односно хуманитарног
рада ученика и извештавања о његовим ефектима дел.бр. 6/2 од 29.01.2019.године,
Правилник о накнади путних трошкова запослених дел.бр.6/3 од 25.06.2019. године,
Правилник о заштити података о личности дел.бр. 6/1 од 30.01.2020.године,
План превентивних мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести
дел.бр. 6/2 од 21.07.2020. године,
План заштите и спасавања дел.бр. 6/3 од 22.12.2021;
Процена ризика од катастрофа 6/2 од 1.12.2021.;
Акт о процени ризака у заштити лица, имовине и пословања 6/1 од 11.10.2021.
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ИНТЕРНИ И ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ
Извештај о реализацији Годишњег плана рада, Извештај о реализацији
Школског програма, Развојни план школе, Извештај о реализацији Развојног плана,
Извештаји о реализацији планова стручних већа, управних, руководећих и
саветодавних органа, Извештаји о реализацији планова ученичких организација,
Извештаји о реализацији завршних испита, Школски календар за 2022/2023. годину,
закључци стручних органа донети приликом анализе реализације годишњег програма
рада у претходној школској години.
Користећи ове полазне основе, Годишњи план рада представља основни радни
инструмент Школе којим се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасно
организована делатност свих учесника у раду на реализацији образовних активности у
току школске године.
За остваривање ових услова и задатака одговорни су сви наставници, директор
Школе, Школски одбор и родитељи као сарадници Школе. Рок је цела школска година.

4.МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
РАДА
Делатност школе се одвија у згради од 1.500 м2 у
улици Радослава Грујића бр. 2а у Београду у којој се налази
41 учионица за индивидуалну и групну наставу, једна
нототека, једна сала, један кабинет за информатику – ПС
центар, кабинет за рану музику, клавирски салон „Иван
Петковић“, зборница, канцеларија психолога школе, 5
канцеларија, кухиња и радионица домара школе.
У склопу школе се налази стан домара школе.

5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ
КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Укупна кадровска структура школе је веома добра што се сваке године
документује највећим бројем награда и других активности ученика по којима је
Музичка школа „Јосип Славенски" међу најбољим музичким школама у Београду и
Србији.
Специфичност ове установе је ангажовање професора са непуним радним
временом што је нужност из више разлога и то:
- заступљеност дефицитарних инструмената;
- заступљеност високог нивоа одређене специфичне врсте наставе (на пример:
корепетиција, рана музика, дувачки инстурменти);
- потреба да се организује настава за одређену врсту предмета у складу са
специфичним распоредом часова (солфеђо основне школе).
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КАДРОВСКА СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕОРЕТСКЕ ПРЕДМЕТЕ ЗА ОМШ И СМШ
Презиме и име

Стручна
спрема

Араницки Вера

магистарске
студије

солфеђо

да

100%

34,9

Митровић Марко

мастер

солфеђо, теорија музике

да

100%

7,6

Зечевић Ана

докторске
студије

солфеђо

да

100%

26,11

Палинкаш Нина

мастер

солфеђо

не

60%

2

Крнета Весна

основне

историја музике,
етномузикологија

да

100%

18,7

Грковић Теодора

мастер

солфеђо

да

100%

1

Миљковић Ивана

основне

контрапункт, музички
инструменти, хармонска
пратња

да

100%

26,1

Радић Марина

основне

солфеђо

да

100%

23

Гросбергер Саша

основне

информатика, аудиовизуелна техника

да

30%

14,8

Стефановић Јована

основне

хармонија, увод у
компоновање

да

60%

22,4

Хаџи-Ђорђевић
Александра

основне

историја музике

да

30%

32,8

Стојић Јована

мастер

дириговање, партитуре,
оркестар СМШ, хор ОМШ

не

100%

1,6

Благојевић-Пешић
Невена

основне

хармонија, увод у рану
музику, историја игре и
костима

да

100%

21,11

Вујошевић Невена

основне

солфеђо

да

100%

22,5

Исидора Бован

мастер

хармонија, музички
облици, аранжирање,
партитуре

не

100%

2

мастер

музички облици,
национална историја
музике, припремни
разред

не

100%

1

Младеновић Душица

Радно место – Предметна Лицен Ангажовање
настава
ца
у школи %

7

Године
стажа
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ОПШТЕОБРАЗОВНА НАСТАВА
Радно место –
Ангажовањ Године
Предметна Лиценца
е у школи % стажа
настава

Презиме и име

Стручна
спрема

Николић Драгана

основне

италијански
језик

да

45%

15,3

Вешовић Зорица

основне

српски језик

да

67%

27,6

физика

не

5%

0

Петрушић Марко
Теофиловић Бојана

мастер

историја

да

25%

2

Етеровић Марио

основне

психологија

да

10%

16,10

Кескински Маја

основне

филозофија

да

10%

Владимир Карановић

основне

физичко

да

30%

6

Ћирић Јована

основне

верска
настава

не

20%

8

Попин Мира

основне

грађанско
васпитање

да

20%

16,9

Величковић Маја

основне

енглески
језик

не

45%

5

Бастајић Александар

основне

социологија

да

5%

19

Видаковић Валентина

основне

математика

да

30%

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА КЛАВИР
Радно место –
Ангажовањ Године
Предметна Лиценца
е у школи % стажа
настава

Презиме и име

Стручна
спрема

Врачар Бојана

основне

клавир

да

100%

18,8

Родић Лана

основне

клавир

да

100%

19,5

Вуковић Маја

основне

клавир

да

100%

25,5

Гостовић Јелена

основне

клавир

да

100%

25,2

Даниловић Светлана

основне

клавир

да

100%

24,8

Ђорђевић Татјана

основне

клавир

да

100%

26,10

Зихерл Бранка

спец.ак.ст.

клавир

да

100%

28,11

Јовановић Вук

мастер

клавир

не

100%

5

Јовановић Диана

магистарске
студије

клавир

да

100%

29,3

Јовановић Драгана

спец.ак.ст.

клавир

да

100%

28,7

8
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Равњак Александра

основне

клавир

да

100%

7

Јосифовић Милена

основне

клавир

да

100%

38,10

Пиштињат Исидора

основне

клавир

да

100%

11,11

Мажибрада Јелена

основне

клавир

да

100%

16,11

Мићовић Татјана

основне

клавир

да

100%

24,1

Новаковић Анђелка

основне

клавир

да

100%

30,11

Павловић Драгана

основне

клавир

да

100%

40,7

Петровић Славица

основне

клавир

да

100%

42,5

Трајковић Звонимир

основне

клавир

да

100%

33,2

клавир

да

100%

31,4

Чарапић-Ћатовић Весна магистарске
Чолић Јасмина

основне

клавир

да

100%

22

Шћекић Анђела

основне

клавир

да

100%

21,7

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ГУДАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ
Презиме и име

Стручна
спрема

Радно место –
Предметна
настава

Лиценца

Булат Богдан

основне

виолина, читање
с листа

да

100%

31,6

Весков Ана

основне

виолина

да

100%

29,7

Станковић Александар

мастер

контрабас

да

100%

6,9

Илић Маријана

основне

виолина

да

100%

30,1

Јанковић Небојша

основне

виолончело

да

100%

21,4

Каћански Маја

основне

виолина

да

100%

24,4

Кортус Даница

основне

виолина

да

100%

35,3

Илић Милена

основне

виолина,
оркестар ОМШ

да

100%

12

Милосављевић Љубица

основне

виолина

да

100%

34,3

Топаловић Ивана

основне

виола

да

100%

12,6

Поповић Јелена

основне

виолончело

да

100%

18,4

Поповић Јован

спец.ак.ст.

виолончело

да

100%

10,7

Сматлик Татјана

основне

виолина

да

100%

30,10

9

Ангажовање Године
у школи %
стажа
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ И УДАРАЉКЕ
Презиме и име

Стручна
спрема

Радно место –
Предметна настава

Балић Милорад

удараљке

Ангажовањ
Године
Лиценца е у школи
стажа
%
не

70%

0

Ђорђевић Невена

мастер

удараљке

Младеновић Ана

основне

флаута

да

100%

11

Јевић Милица

основне

флаута

да

100%

27,3

Милић Милан

основне

труба

да

100%

25,8

Николић Милош

основне

фагот

не

30%

24,5

Петровић Јасна

основне

хорна

да

100%

33,7

Петровић Никола

мастер

тромбон, туба

Радовић Љиљана

основне

флаута

да

100%

29

Савић Милан

основне

саксофон

не

100%

14,9

кларинет

да

100%

34,3

обоа

не

30%

8,2

Стефановић Предраг магистарске
Јанковић Милан

основне

30%

30%

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ГИТАРУ
Радно место –
Ангажовањ
Године
Предметна
Лиценца е у школи
стажа
настава
%

Презиме и име

Стручна
спрема

Шеховић Софија

мастер

гитара

не

100%

13

Грчак Огњен

основне

гитара

да

100%

20,6

Дојчиновић Урош

докторске
студије

гитара, читање
с листа

да

90%

42,3

Кондић Ненад

основне

гитара, читање
с листа

да

100%

27,3

Ивић Игор

основне

гитара

да

100%

16,3

Наумовић Далибор

основне

гитара

да

100%

18,8

10
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ
Радно место –
Ангажовањ Године
Предметна Лиценца
е у школи % стажа
настава

Презиме и име

Стручна
спрема

Јовић Маја

основне

соло певање

да

100%

26,7

Опсеница Весна

магистарске
студије

соло певање

да

100%

27,8

Станишић-Шпирић
Миомира

основне

соло певање

да

100%

33,6

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА КАМЕРНУ МУЗИКУ, КОРЕПЕТИЦИЈУ И ЧИТАЊЕ С ЛИСТА
Презиме и име
Аранђеловић Мирољуб

Радно место –
Ангажовањ
Године
Стручна спрема Предметна
Лиценца е у школи
стажа
настава
%
основне

камерна
музика,
читање с
листа

да

100%

24,8

Динић Радмила

специјалистичке
камерна
академске
музика,
студије
корепетиција,
клавирски
дуо, читање с
листа

да

100%

29,1

Типсаревић Наталија

специјалистичке
академске
студије

камерна
музика,
читање с
листа

да

100%

11,8

Куленовић Јелена

основне

корепетиција,
читање с
листа,
клавирски
дуо

да

100%

25,3

Симонути Ирена

специјалистичке
академске
студије

камерна
музика,
читање с
листа

да

100%

25,7

11
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАНУ МУЗИКУ

Презиме и име

Стручна спрема

Радно место –
Предметна
настава

Вељковић
Бранислава

основне

ренесансна
харфа

да

9%

основне

барокна
виолина, виела
и ренесансна
виолина,
историјска
извођачка
пракса

не

29%

докторске
студије

чембало,
генерал бас,
упоредно
чембало,
заједничко
музицирање,
упоредни
клавир

да

100%

8

основне

оргуље,
средњевековно
свирање и
певање,
клавирски
сарадник

не

55%

8

Алексић Катарина

Топалов Јована

Сабљић Милица

12

Лиценца

Ангажовањ
Године
е у школи
стажа
%
27
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КЛАВИРСКИ САРАДНИЦИ

Презиме и име
Јовановић Радан

мастер

клавирски
сарадник

не

100%

7,4

спец.ак.ст.

клавирски
сарадник

да

100%

8,8

Вукашиновић Јасмина

основне

клавирски
сарадник, клавир

да

100%

32,9

Јефтић-Протић
Станислава

основне

клавирски
сарадник

не

100%

13,8

магистарске
студије

клавирски
сарадник, клавир

да

100%

25,5

Сабљић Марија

основне

клавирски
сарадник

да

100%

17,5

Спасојчевић Растко

мастер

клавирски
сарадник

не

100%

9,2

Савов-Стојановић
Маријана

основне

клавирски
сарадник, клавир

да

100%

18,5

Кнежевић
Гавриловић Сања

основне

клавирски
сарадник

не

100%

13

магистарске
студије

клавирски
сарадник

не

30%

Бабић Маша

Вукмировић Татјана

Миливојевић Зорка

Радно место –
Лиценца
Предметна настава

Ангажова
Године
ње у
стажа
школи %

Стручна
спрема

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Радно место –
Ангажовањ
Године
Предметна
Лиценца е у школи
стажа
настава
%

Презиме и име

Стручна
спрема

Етеровић Марио

основне

психолог

да

90%

16,10

Стаменковић Новак

основне

нототекар

да

60%

21

Палинкаш Нина

мастер

нототекар

не

40%

1,6

13
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МЕНАЏМЕНТ ШКОЛЕ

Презиме и име
KовачевићТијана

Радно место –
Предметна Лиценца
настава

Стручна
спрема

Ангажова
Године
ње у
стажа
школи %

магистарске
студије

директор

да

100%

24,5

Хаџи-Ђорђевић Александра

основне

помоћник
директора

да

70%

32,8

Стефановић Јована

основне

помоћник
директора

да

40%

22,4

АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

Презиме и име

Стручна
спрема

Тасић Соња

основне

Спасић Јелена

Радно место –
Ангажова
Године
Предметна Лиценца
ње у
стажа
настава
школи %
секретар

виша школа
шеф
по старом рачуноводства

100%

35,3

100%

29,5

Јокић Нада

средња

административ
ни радник

100%

4,5

Чолић Маја

средња

административ
но-финансијски
радник

100%

15

Гојковић Биљана

средња

спремачица

100%

19,1

Станковић Бранка

основна

спремачица

100%

21,1

Боговац Јованка

средња

спремачица

100%

23,4

Гојковић Р. Биљана

основна

спремачица

100%

4,9

Спасић Наташа

средња
трогодишња

спремачица

100%

20,4

Илић Радмила

средња
трогодишња

спремачица

100%

21,8

домар

100%

0

Војиновић Небојша
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА, ДИРЕКТОРА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НА НИВОУ ШКОЛЕ 2022/2023.
У школској 2021/22. години стручно усавршавање се одвијало према
предвиђеном плану. Тим за стручно усавршавање који чине Марио Етеровић психолог, Александра Хаџи-Ђорђевић – помоћник директора, Соња Тасић секретар
ипредставници локалне самоуправе, Савета родитеља и Ученичког парламента, је
разматрао приоритетне области за стручно усавршавање у следећој школској години
имајући у виду потребе наставноги административног кадра, као и финансијске ресурсе
школе.
За наредну 2022/23. годину Тим за стручно усавршавање је донео предлог плана у
складу са новим и измењеним Правилником о стручном усавршавању. Тежиште се
ставља на један обавезни семинар, јединствен на нивоу школе, али ће бити
могућности, према плану и потребама наставника, и за друге семинаре који се налазе у
новом каталогу ЗУОВ-а за 2022/23. годину. Реализација семинара ће зависити од броја
наставника заинтересованих за додатне семинаре. У плану за школску 2022/23. годину
налазе се и конференције на којима су и претходне године наставници наше школе
учествовали као предавачи или слушаоци.
Предлог акредитованих семинара у школској 2022/2023. години

НАЗИВ И БРОЈ АКРЕДИТОВАНОГ
СЕМИНАРА

НАЧИН И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

БРОЈ САТИ

Реализација наставе оријентисане ка
исходима учења

У организацији ЗУОВ-а

/

Етика и интегритет

Агенција за спречавање
корупције

/

Психолошке технике за усавршавање јавног
наступа и контрола треме
кат. бр. 1048.; К2 П4
Психоактивне супстанце и млади - борба
емоција и знања
кат. бр. 325; К3 П3

ЕSTA Srbija

16

Градски завод за јавно здравље
Београд

8

Прва помоћ у кризним ситуацијама
кат. бр. 312.; К1 П3

Центар за стручно усавршавање
Крушевац

16

НАЗИВ И БРОЈ КОНФЕРЕНЦИЈА

НАЧИН И ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

БРОЈ САТИ

Педагошки форум

ФМУ Београд

/

Дигитално образовање 2023.
Међународна конференција "Психологија и
музика - интердисциплинарна сусретања".

Центар за образовне технологије
на Западном Балкану
Организација: ФМУ, Филозофски
факултет, Друштво психолога
Србије

15
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План стручног усавршавања у установи
Област
Извођење угледних часова и других
активности са дискусијом и анализом
Излагање на састанцима стручних органа и
тела која се односе на савладан програм
стручног усавршавања са обавезном
дискусијом и анализом (сати се рачунају
по одржаном састанку стручног органа)
Прикази стручних књига, дидактичких
материјала, стручних чланака,
истраживања из области образовања и
васпитања, студијских путовања и посета
са обавезном дискусијом и анализом
Учешће у истраживањима, пројектима
образовно-васпитног карактера у
установи, програмима од националног
значаја у установи, стручним и студијским
путовањима и посетама
Приказ мултимедијалних садржаја
Презентација публикованих радова,
наставних средстава
Стручне посете дефинисане Развојним
планом
Остваривање пројеката образовноваспитног карактера у установи
Такмичења и смотре

Стручни активи, удружења која доприносе
афирмацији образовно-васпитног рада
Рад у радним телима и програмима
локалне самоуправе
Рад са студентима, приправницима,
секције
Пројекти, предавања, трибине, јавни
часови, посете концертима, рад са

Активност
5 угледних часова
Излагање о савладаном програму: I
реализaтор, II слушалац
Излагање на Наставничком већу

Излагање на Наставничком већу,
састанцима стручног већа

Радионице
Припреме ученика и учешће
Међународна такмичења
Школска такмичења
Учешће у раду жирија
Смотре, Пријатељски сусрети ученика
Стручна већа
Активи
Сарадња са ГО Врачар, Школском управом
Београд
Рад са приправницима и студентима ФМУ
Јавни час
Посета концертима ван школе
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ученичким организацијама
Пројекти, предавања, трибине, јавни
часови, посете концертима, рад са
ученичким организацијама
Маркетинг школе

Концерти матураната
Концерти у школи
Едукативни концерти, промотивни
концерти школе, концерти у иностранству,
концерти ван и у школи

6. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
ПРЕГЛЕД ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНСТВА
Одељењске старешине у школској 2022/2023. години су:
I ВИ

Душица Младеновић, проф.

I ТМ

Теодора Грковић, проф.

II ВИ

Јована Стефановић, проф.

II ТМ

Јована Стојић, проф.

III ВИ

Исидора Бован, проф.

III ТМ

Александра Хаџи-Ђорђевић, проф.

IV ВИ

Весна Крнета, проф.

IV ТМ

Вера Араницки, проф.

РМ

Јована Топалов, проф.
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РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА
Татјана Ђорђевић, проф. - стручно веће за клавир
Небојша Јанковић, проф. - стручно веће за гудачке инструменте
мр Предраг Стефановић, проф. - стручно веће за дувачке инструменте и удараљке
Ненад Кондић, проф. - стручно веће за гитару
Миомира Станишић Шпирић, проф. - стручно веће за соло певање
Радмила Динић, проф. - стручно веће за камерну музику и корепетицију
Јована Топалов, проф. - стручно веће за рану музику
Јована Стефановић, проф. - стручно веће за теоретске предмете
Марио Етеровић, проф. - стручно веће за општеобразовну наставу
Ана Зечевић, проф. - координатор основне музичке школе
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АНГАЖОВАНОСТ НАСТАВНИКА У СТРУЧНИМ ТИМОВИМА И СТРУЧНИМ
АКТИВИМА
У школској 2022/2023. години у школи су оформљени следећи тимови и активи:

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Чланови тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Марио Етеровић

руководилац

Невена Благојевић
Пешић

члан

Душица
Димитријевић
(ученик)

члан

Горана Гогић
(Савет родитеља)

члан

Ирена Станковић
члан
(локална самоуправа)
ТИМ ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ НАСТАВЕ
Чланови тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Сви руководиоци
стручних већа

чланови

психолог
директор
помоћници
директора

руководилац
члан
члан

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА У ШКОЛИ
Чланови тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Марио Етереовић

руководилац

Ана Зечевић

члан

Јована Стефановић

члан

Урош Лалицки
(Савет родитеља)

члан

Алекса Крстић
(ученик)

члан

Младен Достанић
члан
(локална самоуправа)

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Чланови тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Марио Етеровић

руководилац

Јована Стефановић

члан

Марија Ралевић
(ученик)

члан

Дарко Вучељић
члан
(локална самоуправа)
Валентина Ступар
(Савет родитеља)

члан
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ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
Чланови тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Марио Етеровић

руководилац

Тијана Ковачевић

члан

Соња Тасић

члан

Катарина Димитријевић члан
(Савет родитеља)

Ирена Станковић
(локална самоуправа)

члан

Одељењски старешина

члан

Душица Димитријевић
(ученик)

ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ НАРКОМАНИЈЕ
Чланови тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Марио Етеровић

руководилац

Душица Младеновић чланови
Теодора Грковић

ТИМ ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД И САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ
Чланови тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Марио Етеровић

руководилац

Тијана Ковачевић
Соња Тасић
Александра ХаџиЂорђевић

чланови

ТИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЈАВНИХ ЧАСОВА И КОРИШЋЕЊЕ САЛЕ
Чланови тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

руководиоци
стручних већа

чланови

Ана Зечевић

руководилац

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА
Чланови тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Марио Етеровић

руководилац

одељењске
старешине 3. и 4.
разреда СМШ

чланови
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ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ
Члан тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Тијана Ковачевић
Алексндра ХаџиЂорђевић
Марио Етеровић

руководилац
чланови

Марија Рунић
(Савет родитеља)
чланови
Ирена Станковић
(локална самоуправа)
Марија Ралевић
(ученик)

ТИМ ЗА МЕДИЈСКУ ПРОМОЦИЈУ ШКОЛЕ
Чланови тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Јована Стефановић

руководилац

Ана Зечевић
Радмила Динић
Небојша Јанковић

чланови

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Члан тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Марио Етеровић
Предраг Стефановић

руководилац
члан

Алекса Крстић
(ученик)
чланови
Младен Достанић
(локална самоуправа)
Тијана Томановић
(Савет родитеља)

ТИМ ЗА ПРОЦЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ
Члан тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Марио Етеровић
Александра ХаџиЂорђевић

руководилац
члан

Јелена Кастратовић
(Савет родитеља)
чланови
Дарко Вучељић
(локална самоуправа)

ТИМ ЗА КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Чланови тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Тијана Ковачевић

руководилац

Соња Тасић
Небојша Војиновић

чланови
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ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Тијана Ковачевић

руководилац

Марио Етеровић
Јована Стефановић
Соња Тасић

чланови

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Чланови тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Марио Етеровић

руководилац

Јована Стефановић

члан

Весна Крнета

члан

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Чланови тима

Задужења

Чланови тима

Задужења

Марио Етеровић

руководилац

Радмила Динић

члан

Тијана Ковачевић
Јелена Толић
(Савет родитеља)
Младен Достанић
(локалнасамоуправа)
Стефан Станимировић
(ученик)

чланови
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КАЛЕНДАР ДИНАМИКЕ ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ - КАЛЕНДАР НАСТАВНИХ ДАНА
Годишњи план рада Музичке школе „Јосип Славенски“ се остварује у шестодневним
наставним седмицама.
Школска година почиње 1. септембра 2022. године.
Прво полугодиште завршава се 30. децембра 2022. године.
Друго полугодиште почиње 16. јануара 2023. године за средњу школу и 23. јануара за
основну школу. За завршне разреде се завршава: средња школа 27. маја, основна
школа 27. маја, а за остале разреде: средње 10. јуна, основне 10. јуна.
Прво полугодиште
ОМШ: 102 наставна дана
СМШ: 102 наставна дана
- септембар 26 наставних дана
- септембар 26 наставних дана
- октобар 26 наставних дана
- октобар 26 наставних дана
- новембар 24 наставна дана
- новембар 24 наставна дана
- децембар 26 наставних дана
- децембар 26 наставних дана
Друго полугодиште
ОМШ : 105 наставних дана
- јануар 7 наставних дана
- фебруар 20 наставних дана
- март 27 наставних дана
- април 17 наставних дана
- мај 25 наставних дана
- јун 9 наставних дана

СМШ: 111 наставних дана
- јануар 13 наставних дана
- фебруар 20 наставних дана
- март 27 наставних дана
- април 17 наставних дана
- мај 25 наставних дана
- јун 9 наставних дана

ОМШ: испуњава фонд часова 10. јуна када почиње организација испита
СМШ: испуњава фонд часова 10. јуна када почиње организација испита.
Испити за IV разред средње школе и завршни испити основне школе почињу 27. маја.
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РАСПОРЕД ЧАСОВА
ПОНЕДЕЉАК
учионица
време

2

2а

3

4

5

наставник

9

10

11

Ана Зечевић

Нина
Палинкаш

Јована
Стојић

II о.ш. дувачи
Солфеђо
I о. ш. дувачи
Солфеђо
IV о.ш. дувачи
Солфеђо
VIА и IV дув.
Теорија
VIА o. ш. IV дув.
Солфеђо

1. 08:00–08:45
2. 08:50–09:35
3. 09:40–10:25
4. 10:40–11:25
5. 11:30–12:15
III1Психологија
М. Етеровић

6. 12:20–13:05
II1

7. 13:10–13:55

Математика

36

29б

II о.ш.
Солфеђо
III о. ш.
Солфеђо
IV о. ш.
Солфеђо

I о. ш. Солфеђо
М. Митровић
V о. ш. Солфеђо
М. Митровић

III1Психологија
М. Етеровић

ОРКЕСТАР СМШ, сала, 11:00–12:30, Јована Стојић, проф.
време

II1

I1

Марина
Радић

II1Српски
З. Вешовић

I1Физика

IIIо. ш.
Солфеђо

III1Српски
З. Вешовић

II1Социологија

I1
Математика

V о. ш.
Солфеђо

IV1Енглески
М.Величковић

III1

наставник

III1
Математика

1. 14:00–14:45
2. 14:50–15:35

IV1
VIБ o. ш.Солфеђо
М. Митровић

3. 15:40–16:25

I1Веронаука
А.Топаловић

III1Српски
З. Вешовић

II1Енглески
М.Величковић

I1Грађанско
М. Попин

II о .ш.
Солфеђо

IV1Италијански
Д. Николић

4. 16:40–17:25

IV1Веронаука
А.Топаловић

III1Енглески
М.Величковић

II1Италијански
Д. Николић

I1Српски
З. Вешовић

I о. ш.
Солфеђо

IV1Грађанско
М. Попин

5. 17:30–18:15

II1Веронаука
А.Топаловић

III1Италијански
Д. Николић

II1Грађанско
М. Попин

I1Енглески
М. Величковић

IV о. ш.
Солфеђо

IV1Српски
З. Вешовић

6. 18:20–19:05

III1Веронаука
А.Топаловић

III1Грађанско
М. Попин

I1Италијански
Д. Николић

Iо. ш.
Солфеђо

IV1Српски
З. Вешовић

7. 19:10–19:55

II1Информатика
С. Грозбергер
I1Информатика
С. Грозбергер
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УТОРАК
учионица
време

наст
авни
к

1.

08:00–08:45

2.

08:50–09:35

3.

09:40–10:25

4.

10:40–11:25

5.

11:30–12:15

6.

12:20–13:05

7.

13:10–13:55

време

2

2а

3

Исидора Бован

Невена
Благојевић
Пешић

Јована
Стефановић

III ТМА Хармонија
Н. Благојевић
Пешић
III ТМА Хармонија
Н. Благојевић
Пешић
I ВИА Хармонија
Н. Благојевић
Пешић
I ВИАХармонија
Н. Благојевић
Пешић

II ТМА
Хармонија
Ј. Стефановић
II ТМА
Хармонија
Ј. Стефановић
II ВИА
Хармонија
Ј. Стефановић
II ВИА
Хармонија
Ј. Стефановић

III ВИА Хармонија
И. Бован
III ТМА
Аранжирање
И. Бован
IV ТМА
Музички облици
И. Бован
IV ТМА
Музички облици
И. Бован

4

5

9

Душица
Младеновић

Теодора Грковић
IV ВИА Солфеђо
Т. Грковић

III ВИА Музички
облици
Д. Младеновић
III ВИА
Музички облици
Д. Младеновић

II ВИЦ Муз.
облици
Д. Младеновић
III ТМА
Музички облици
Д. Младеновић
III ТМА
Музички облици
Д. Младеновић

наст
авни
к

10
Невена
Вујошевић

11

36

29б

Вера Араницки

Весна Крнета

Ивана
Миљковић

IV ТМА
Солфеђо
В. Араницки
II TМА
Солфеђо
В. Араницки

I ВИА и I ТМА
Етномузикологија
В. Крнета
IV ВИА и IV ТМА
Етномузикологија
В. Крнета
IV ВИА и IV ТМА
Историја музике
В. Крнета
IV ВИА и IV ТМА
Историја музике
В. Крнета

III о.ш.
Солфеђо

IV ВИА Солфеђо
Т. Грковић

II о.ш.
Солфеђо

III ТМА
Солфеђо
Т. Грковић

I о.ш.
Солфеђо

III ТМАСолфеђо
Т. Грковић

IV о.ш.
Солфеђо

II ТМАСолфеђо
В. Араницки

I ТМА Солфеђо
Т. Грковић

V о.ш.
Солфеђо

I ВИА Солфеђо
В. Араницки

II ВИЦ
Солфеђо
Т. Грковић

VIЦ ,Б о.ш.
Солфеђо
М. Митровић

I ВИА
Солфеђо
В. Араницки

Ана Зечевић

Нина
Палинкаш

Марко Митровић

1.

14:00–14:45

IV дувачи Солфеђо

2.

14:50–15:35

VIА и IV дув. Солфеђо

IV о. ш.
Солфеђо

I о.ш. Солфеђо

3.

15:40–16:25

VIА и IV дув. Теорија

III о.ш.Солфеђо

V о.ш. Солфеђо

4.

16:40–17:25

II о.ш.дувачи
Солфеђо

II о.ш.Солфеђо

I о.ш. Солфеђо

5.

17:30–18:15

I о.ш.дувачиСолфеђо

VIЦ о.ш. Солфеђо

6.

18:20–19:05

I о.ш.дувачиСолфеђо

VIЦ о.ш.
Теорија

7.

19:10–19:55

IIIо.ш.дувачи Солфеђо
ХОР СМШ, сала 19:00-20:30, Т. Ковачевић, проф.
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V о.ш.Солфеђо

I ТМА Харм.
Пратња
И. Миљковић
I ТМА Харм.
Пратња
И. Миљковић
II ВИА и II ТМА
Инструменти
И. Миљковић
IV ВИА
Контрапункт
И. Миљковић
II ВИЦ
Инструменти
И. Миљковић
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СРЕДА
учионица
вре
ме

2а

3

4

5

11

36

29б

Невена
Вујошевић

Вера
Араницки

Весна Крнета

Ивана
Миљковић

III о. ш.
Солфеђо

I ВИБ
Солфеђо
В. Араницки

IV ВИБ
Етномузикологиј
а
В. Крнета

IV ВИБСолфеђо
Т. Грковић

IV о. ш.
Солфеђо

I ВИБСолфеђо
В. Араницки

II ТМБ
Етномузикологиј
аВ. Крнета

IV ВИБ
Солфеђо
Т. Грковић

V о .ш.
Солфеђо

III ВИБ
Солфеђо
В. Араницки

II ВИБ и II ТМБ
Историја музике
В. Крнета

III ТМБ
Солфеђо
Т. Грковић

I о. ш.
Солфеђо

III ВИБ
Солфеђо
В. Араницки

II ВИБ и II ТМБ
Историја музике
В. Крнета

I ТМБСолфеђо
Т. Грковић

II о. ш.
Солфеђо

II
ТМБСолфеђо
В. Араницки
II ТМБ
Солфеђо
В. Араницки

I ВИБ и I ТМБ
Етомузикологија
В. Крнета
IV ТМБ
Етномузиколог.В.
Крнета

9

наста
вник

1.

08:00–08:45

2.

08:50–09:35

3.

09:40–10:25

4.

10:40–11:25

5.

11:30–12:15

вре
ме

2

настав
ник

10
Марина
Радић
III о. ш.
Солфеђо
I о .ш.
Солфеђо
II о. ш.
Солфеђо
V о. ш.
Солфеђо
IV о. ш.
Солфеђо

Јована
Стојић

Исидора Бован

Невана
Благојевић
Пешић

Александра ХаџиЂорђевић

Душица
Младеновић
IV ТМБНационална
ист. музике
Д. Младеновић
II ВИБМуз. облици
Д. Младеновић

1.

14:00–14:45

III ВИБ и III ТМБ
А. Хаџи-Ђорђевић

2.

14:50–15:35

III ВИБ и III ТМБ
А. Хаџи-Ђорђевић

3.

15:40–16:25

III ТМБ
Аранжирање
И. Бован

4.

16:40–17:25

IV ТМБ
Муз. облици
И. Бован

5.

17:30–18:15

6.

18:20–19:05

7.

19:10–19:55

8.

19:55–20:40

Хор
ОМШ
Ј. Стојић
Хор
ОМШ
Ј. Стојић

IV ТМБ
Муз. облици
И. Бован
I ТМБХармонија
И. Бован
I ТМБХармонија
И. Бован

I ВИБХармонија
Н. Благојевић
Пешић
I ВИБ
Хармонија
Н. Благојевић
Пешић
IV ВИБХармонија
Н. Благојевић
Пешић
IV ВИБХармонија
Н. Благојевић
Пешић
IV ТМБХармонија
Н. Благојевић
Пешић
IV ТМБХармонија
Н. Благојевић
Пешић

ПРИПРЕМНИ
Д. Младеновић
IVВИБНационална
ист. музике
Д. Младеновић
ПРИПРЕМНИ
Д. Младеновић

Теодора
Грковић

I о. ш.
Солфеђо

ОРКЕСТАР СМШ, сала, 19:00-20:30, Ј. Стојић, проф.
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II ВИБ и II ТМБ
Инструменти
И. Миљковић
IV ТМБ
Контрапункт
И. Миљковић
IV ТМБ
Контрапункт
И. Миљковић
I ТМБ
Харм. Пратња
И. Миљковић
III ТМБ
Контрапункт
И. Миљковић
III ТМБ
Контрапункт
И. Миљковић

Музичка школа
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ЧЕТВРТАК
учионица
време

2

2а

3

4

5

наставник

9
Ана Зечевић

1.

08:00–08:45

II o. ш. дувачи
Солфеђо

2.

08:50–09:35

I о. ш. дувачи
Солфеђо

3.

09:40–10:25

4.

10:40–11:25

5.

11:30–12:15

6.

12:20–13:05

7.

13:10–13:55

IV дувачи
Солфеђо
VIА o. ш. IV дув.
Солфеђо

10

11

36

29б

Нина Палинкаш
Марко Митровић
II о. ш.
Солфеђо
Н. Палинкаш
III о. ш.
Солфеђо
Н. Палинкаш
IV о. ш. Солфеђо
Н. Палинкаш

I о. ш.
Солфеђо
М. Митровић
V о. ш.
Солфеђо
М. Митровић
II1Италијански
Д. Николић

IV1 Филозофија
М. Кескинов
IV1 Филозофија
М. Кескинов

ХОР СМШ, сала, 11:00–12:30, Tијана Kовачевић проф.
време

наставник

III1

II1

I1

Марина Радић

IV1

Хор СМШ, сала, 11:30-13:00, Тијана Ковачевић, проф.

1.

14:00–14:45

2.

14:50–15:35

3.

15:40–16:25

4.

16:40–17:25

5.

17:30–18:15

6.

18:20–19:05

7.

19:10–19:55

III1
Историја
Б. Теофиловић
III1
Енглески
М. Величковић
III1
Италијански
Д. Николић
III1
Српски
З. Вешовић

II1
Енглески
М. Величковић
II1
Српски
З. Вешовић
II1
Српски
З. Вешовић
II1
Историја
Б. Теофиловић

IV1
Информатика
С. Грозбергер

I1
Италијански
Д. Николић
I1
Историја
Б. Теофиловић
I1
Историја
Б. Теофиловић
I1
Енглески
М. Величковић

III1
Математика

II1 Историја
Б. Теофиловић

IV1 Информатика
С. Грозбергер

I1 Српски
З. Вешовић

IV о. ш.
Солфеђо

II1 Математика

III1 Информатика
С. Грозбергер

I1Српски
З. Вешовић

Iо. ш.
Солфеђо

IV TM Аудио-виз.
техника С. Грозбергер

I1
Математика

33

IIIо. ш.
Солфеђо
V о. ш.
Солфеђо
II о. ш.
Солфеђо
I о. ш.
Солфеђо

IV1
Српски
З. Вешовић
IV1
Италијански
Д. Николић
IV1
Енглески
М. Величковић

VIБo. ш.
Солфеђо
М. Митровић
VIБo. ш.
Теорија
М. Митровић

Музичка школа
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ПЕТАК
учионица
вре
ме

1.

настав
ник

2

2а
Исидора Бован

08:00–08:45

2.

08:50–09:35

3.

09:40–10:25

4.

10:40–11:25

I ТМА
Хармонија
И. Бован

11:30–12:15

I ТМА
Хармонија
И. Бован

5.
6.
7.

12:20–13:05

13:10–13:55
вре
ме

1.

IV ВИА
Музички
облици
И. Бован
IV ВИА
Музички
облици
И. Бован

4

5

9

10

11

36

Невана
Благојевић Пешић
IV ТМА Хармонија
Н. Благојевић
Пешић
IV ТМА
Хармонија
Н. Благојевић
Пешић
IV ВИАХармонија
Н. Благојевић
Пешић
IV ВИА
Хармонија
Н. Благојевић
Пешић

Александра ХаџиЂорђевић

Душица
Младеновић

Теодора Грковић

Невена
Вујошевић

Вера Араницки

Весна Крнета

III ТМА Солфеђо
Т. Грковић

III о. ш.
Солфеђо

II ВИА и II ВИЦ
Етномузикол.
В. Крнета

I ТМА Солфеђо
Т. Грковић

II о. ш.
Солфеђо

II ВИА и II ТМА
Историја музике
В. Крнета

I ТМА Солфеђо
Т. Грковић

I о. ш.
Солфеђо

III ВИА
Солфеђо
В. Араницки

II ВИА и II ТМА
Историја музике
В. Крнета

II ВИА Солфеђо
Т. Грковић

IV о. ш.
Солфеђо

III ВИАСолфеђо
В. Араницки

II ВИЦ Ист. музке
В. Крнета

IV ТМА
Контрапункт
И. Миљковић
IV ТМА
Контрапункт
И. Миљковић

VIЦ, Б о. ш.
Солфеђо
М. Митровић

III ТМА
Историја музике
А. Хаџи-Ђорђевић

IV ВИА и IV ТМА
Национална ист.
музике
Д. Младеновић

II ВИА Солфеђо
Т. Грковић

II ТМА Солфеђо
В. Араницки

II ВИЦ Ист. музке
В. Крнета

III ВИА
Контрапункт
И. Миљковић

VIЦ, Б о. ш.
Теорија
М. Митровић

III ВИА
Историја музике
А. Хаџи-Ђорђевић

II ВИА
Музички облици
Д. Младеновић

II ВИЦ Солфеђо
Т. Грковић

II ВИЦ
Хармонија
Ј. Стефановић

III ТМА
Дириговање
Ј. Стојић

II ВИЦ
Хармонија
Ј. Стефановић

III
ТМАДириговање
Ј. Стојић
II ТМА
Музички облици
Д. Младеновић

III ТМА
Историја музике
А. Хаџи-Ђорђевић

V о. ш.
Солфеђо

III ВИА
Историја музике
А. Хаџи-Ђорђевић

настав
ник

14:50–15:35

3.

15:40–16:25

4.
5.
6.

16:40–17:25

7.

IV ТМА Солфеђо
В. Араницки

III ТМА
Контрапункт
И. Миљковић

IV о. ш. дув.
Солфеђо

IV о. ш.
Солфеђо

I о .ш.
Солфеђо

VIА о. ш.
Солфеђо
II o. ш.
дув.Солфеђо

III о. ш.
Солфеђо
II о .ш.
Солфеђо

V о. ш.
Солфеђо
I о .ш.
Солфеђо

Марко Митровић
V о. ш. Солфеђо

I о .ш.дув. Солфеђо

18:20–19:05

I о .ш.дув. Солфеђо

19:10–19:55

III о. ш. дув.
Солфеђо
ОРКЕСТАР ОМШ, сала19:00-20:30, А. Станковић, М. Марковић
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IV ВИА
Контрапункт
И. Миљковић

III
ТМАКонтрапункт
И. Миљковић

Нина
Палинкаш

17:30–18:15

Ивана
Миљковић

IV ТМА Солфеђо
В. Араницки

Ана Зечевић

14:00–14:45

2.

29б

3

VIЦ, о. ш. Солфеђо
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СУБОТА
учионица
вре
ме

2

наставник

2а

3

4

5

9

10

11
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Исидора
Бован

Невена
Благојевић
Пешић

Јована
Стефановић

Душица
Младеновић

Теодора
Грковић

Марина Радић

Вера
Аранаицки

Весна Крнета

1.

08:00–08:45

IV ВИБ
Муз. облици
И. Бован

2.

08:50–09:35

IV ВИБ
Муз. облици
И. Бован

III ВИБ
Муз. облици
Д. Младеновић

3.

09:40–10:25

III ВИБ
Хармонија
И. Бован

II ВИБ
Хармонија
Ј. Стефановић

IV ТМ
Увод у
компоновање
Ј. Стефановић
IV ТМ
Увод у
компоновање
Ј. Стефановић
II ТМБ
Муз. облици
Д. Младеновић

10:40–11:25

II ТМА и II ТМБ
Аранжирање
И. Бован

II ВИБ
Хармонија
Ј. Стефановић
II ТМБ
Хармонија
Ј. Стефановић

4.
5.

6.

7.

11:30–12:15

12:20–13:05

ХОР
ОМШ
Ј. Стојић

13:10–13:55

ХОР
ОМШ
Ј. Стојић

вре
ме

I ВИЦ
Хармонија
Н. Благојевић
Пешић
I ВИЦ
Хармонија
Н. Благојевић
Пешић
III ТМБ
Хармоија
Н. Благојевић
Пешић
III ТМБ
Хармоија
Н. Благојевић
Пешић

III ВИБ
Муз. облици
Д. Младеновић

Ивана Миљковић

IIIо. ш.
Солфеђо
III ТМБ
Солфеђо
Т. Грковић

I о. ш.
Солфеђо

III ТМБ
Солфеђо
Т. Грковић

II о.ш.
Солфеђо

IV ТМ
Дириговање
Ј. Стојић

IV ВИБ
Ист. музике
В. Крнета

III ТМБ
Муз. облици
Д. Младеновић

I ТМБ
Солфеђо
Т. Грковић

V о. ш.
Солфеђо

IV ТМ
Дириговање
Ј. Стојић

IV ВИБ
Ист. музике
В. Крнета

III ТМБ
Муз. облици
Д. Младеновић

I ТМБ
Солфеђо
Т. Грковић

IV о. ш.
Солфеђо

IV ТМБ
Солфеђо
В. Араницки

II ВИБ и II ТМА
Етномузкологија
В. Крнета
I ВИЦ и I ТМБ
Етномузкологија
В. Крнета

II ТМБ
Хармонија
Ј. Стефановић

II ВИБ
Солфеђо
Т. Грковић

ПРИПРЕМНИ
Д. Младеновић

IV ТМБ
Солфеђо
В. Араницки

ПРИПРЕМНИ
Д. Младеновић

II ВИБ
Солфеђо
Т. Грковић

III о. ш.
Солфеђо
Н. Вујошевић

I ВИЦ
Солфеђо
В. Араницки

IV ТМБ
Ист. музике
В. Крнета

I ВИЦ
Солфеђо
В. Араницки

IV ТМБ
Ист. музике
В. Крнета

Невена
Вујошевић

наставник
III ТМБ
Дириговање
Ј. Стојић
III ТМБ
Дириговање
Ј. Стојић

IV о. ш.
Солфеђо

1.

14:00–14:45

2.

14:50–15:35

3.

15:40–16:25

I о. ш. Солфеђо

4.

16:40–17:25

II о. ш.
Солфеђо

5.

17:30–18:15

I о. ш. Солфеђо

V о. ш.
Солфеђо
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29б

I ТМБ
Харм. Пратња
И. Миљковић
III ВИБ
Контрапункт
И. Миљковић
IV ВИБ
Контрапункт
И. Миљковић
IV ВИБ
Контрапункт
И. Миљковић
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ПОНЕДЕЉАК
1
1б
2
2а
3
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
29a
29б
29
30
31
32
33
34
35
36

ПРЕ ПОДНЕ
П. Стефановић, проф.
Т. Вукмировић, проф.
Н. Типсаревић, проф.
М. Милић, проф.
М. Савић, проф.
Ј. Петровић, проф.
М. Николић, проф.
А. Зечевић, проф.
Н. Палинкаш, проф. М. Митровић, проф.
Ј. Стојић
М. Топалов, проф.
И. Ивић, проф.
У. Дојчиновоћ, проф.
Т. Сматлик, проф.
Б. Булат, проф.
В. Јовановић, проф.
Ј. Куленовић, проф.
Драгана Јовановић, проф.
С. Петровић, проф.
М. Јовић, проф.
М. Каћански, проф.
А. Станковић,проф.
Н. Јанковић, проф.
Л. Родић, проф.
А. Шћекић, проф.
Б. Зихерл, проф.
Ј. Чолић, проф.
Љ. Радовић, проф
М. Марковић, проф.
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1
1б
2
2а
3
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
29а
29б
29
30
31
32
33
34
35
36

ПО ПОДНЕ
М. Јанковић, проф.
И. Симонути, проф.
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
М. Радић, проф.
Гимназија
М. Сабљић, проф.
С. Шеховић, проф.
Н. Кондић, проф.
Д. Кортус, проф.
Љ. Милосављевић, проф.
М. Вуковић, проф.
С. Даниловић, проф.
Ј. Гостовић, проф.
М. Јосифовић, проф.
М. Станишић-Шпирић, проф.
М. Аранђеловић, проф.
Јован Поповић, проф.
М. Илић, проф.
Т. Ђорђевић, проф.
И. Пиштињат, проф.
А. Равњак, проф.
Т. Мићовић, проф.
М. Јевић, проф.
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УТОРАК

1
1б
2
2а
3
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
29а
29б
29
30
31
32
33
34
35
36

ПРЕ ПОДНЕ
М. Јанковић, проф.

ПО ПОДНЕ
1
П. Стефановић, проф.
1б Т. Вукмировић, проф.
2
Н. Петровић, проф.
2а М. Милић, проф.
3
М. Савић, проф.
4
Ј. Петровић, проф.
5
М. Николић, проф.
9
А. Зечевић, проф.
10 Н. Палинкаш, проф. А. Новаковић,
14:00 до 14:50
11 М. Митровић,проф.
12 М. Топалов, проф.
14 И. Ивић, проф.
15 У. Дојчиновоћ, проф.
16 Т. Сматлик, проф.
17 Б. Булат, проф.
18 В. Јовановић, проф.
19 Ј. Куленовић, проф.
20 Драгана Јовановић, проф.
21 С. Петровић, проф.
22 Р. Динић, проф.
25 М. Јовић, проф.
29а М. Каћански, проф.
29б Н. Типсаревић, проф.
29 А. Станковић, проф.
30 Н. Јанковић, проф.
31 Л. Родић, проф.
32 А. Шћекић, проф.
33 Б. Зихерл, проф.
34 Ј. Чолић, проф.
35 Љ. Радовић, проф
36 М. Марковић, проф.

И. Симонути, проф.
И. Бован, проф.
Н. Пешић, проф.

Ј. Стефановић, проф.
Д. Младеновић, проф.
Т. Грковић, проф.
Н. Вујошевић проф.
В. Араницки, проф.
Ј. Топалов, проф.
Д. Наумовић, проф.
О. Грчак, проф.
А. Весков, проф.
Јелена Поповић, проф.
Д. Павловић, проф.
В. Чарапић, проф.
З. Трајковић, проф.
Ј. Вукашиновић, проф.
М. Савов Стојановић, проф.
В. Опсеница, проф.
Јован Поповић, проф.
И. Миљковић, проф.
И. Топаловић, проф.
А. Новаковић, проф.
Ј. Мажибрада, проф.
Диана Јовановић, проф.
Б. Врачар, проф.
А. Младеновић, проф.
В. Крнета, проф.
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СРЕДА
ПРЕ ПОДНЕ
1
1б
2
2а
3
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
29а
29б
29
30
31
32
33
34
35
36

М. Аранђеловић, проф.
М. Радић, проф.
М. Сабљић, проф.
С. Шеховић, проф.
Н. Кондић, проф.
Д. Кортус, проф.
Љ. Милосављевић, проф.
М. Вуковић, проф.
С. Даниловић, проф.
Ј. Гостовић, проф.
М. Јосифовић, проф.
Р. Динић, проф.
М. Станишић-Шпирић, проф.
А. Ј. Крстић, проф.

М. Илић, проф.
Т. Ђорђевић, проф.
И. Пиштињат, проф.
А. Равњак, проф.
Т. Мићовић,проф.
М. Јевић, проф.

ПО ПОДНЕ
1
1б
2
2а
3
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
29а
29б
29
30
31
32
33
34
35
36
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Ј. Стојић, проф.
Н. Типсаревић, проф.
И. Бован, проф.
Н. Пешић,проф.
А. Хаџи-Ђорђевић,проф.
Д. Младеновиђ, проф.
Т. Грковић,проф.
Н. Вујошевић, проф.
В. Араницки,проф.
Ј. Топалов, проф.
Д. Наумовић, проф.
О. Грчак, проф.
А. Весков, проф.
Јелена Поповић, проф.
Д. Павловић, проф.
В. Чарапић, проф.
З. Трајковић, проф.
Ј. Вукашиновић, проф.
М. Савов Стојановић, проф.
В. Опсеница, проф.
Јован Поповић, проф.
И. Миљковић, проф.

И. Топаловић, проф.
А. Новаковић, проф.
Ј. Мажибрада, проф.
Диана Јовановић, проф.
Б. Врачар, проф.
А. Младеновић, проф.
В. Крнета, проф.
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ЧЕТВРТАК

1
1б
2
2а
3
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
29а
29б
29
30
31
32
33
34
35
36

ПРЕ ПОДНЕ
П. Стефановић, проф.
Т. Вукмировић, проф.
Н. Типсаревић, проф.
М. Милић, проф.
М. Савић, проф.
Ј. Петровић, проф.
М. Николић, проф.
А. Зечевић, проф.
Н. Палинкаш, проф.
Н. Петровић, проф, М. Митровић,
проф.
М. Топалов, проф.
И. Ивић, проф.
У. Дојчиновоћ, проф.
Т. Сматлик, проф.
Б. Булат, проф.
В. Јовановић, проф.
Ј. Куленовић, проф.
Драгана Јовановић, проф.
С. Петровић, проф.

1
1б
2
2а
3
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
29а
29б
29
30
31
32
33
34
35
36

М. Јовић, проф.
М. Каћански, проф.
А. Станковић,проф.
Н. Јанковић, проф.
Л. Родић, проф.
А. Шћекић, проф.
Б. Зихерл, проф.
Ј. Чолић, проф.
Љ. Радовић, проф
М. Марковић, проф.

39

ПО ПОДНЕ
М. Јанковић, проф.
И. Симонути, проф.
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
Гимназија
М. Радић, проф.
Гимназија

С. Шеховић, проф.
Н. Кондић, проф.
Д. Кортус, проф.
Љ. Милосављевић, проф.
М. Вуковић, проф.
С. Даниловић, проф.
Ј. Гостовић, проф.
М. Јосифовић, проф.
М. Станишић-Шпирић, проф.
М. Аранђеловић, проф.
Б. Зихерл, 14:00 до 15:30
М. Илић, проф.
Т. Ђорђевић, проф.
И. Пиштињат, проф.
А. Равњак, проф.
Т. Мићовић, проф.
М. Јевић, проф.
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ПЕТАК
1
1б
2
2а
3
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
29а
29б
29
30
31
32
33
34
35
36

ПРЕ ПОДНЕ
М. Јанковић, проф.

И. Бован, проф.
Н. Пешић, проф.

А. Хаџи-Ђорђевић проф.
Д. Младеновић, проф.
Т. Грковић, проф.
Н. Вујошевић проф.
В. Араницки, проф.
Ј. Топалов, проф.
Д. Наумовић, проф.
О. Грчак, проф.
А. Весков, проф.
Јелена Поповић, проф.
Д. Павловић, проф.
В. Чарапић, проф.
З. Трајковић, проф.
Ј. Вукашиновић, проф.
М. Савов Стојановић, проф.
В. Опсеница, проф.
Јован Поповић, проф.
И. Миљковић, проф.
И. Топаловић, проф.
А. Новаковић, проф.
Ј. Мажибрада, проф.
Диана Јовановић, проф.
Б. Врачар, проф.
А. Младеновић, проф.
В. Крнета, проф.

ПО ПОДНЕ
1
П. Стефановић, проф.
1б Т. Вукмировић, проф.
2
Н. Петровић, проф.
2а М. Милић, проф.
3
М. Савић, проф.
4
Ј. Петровић, проф.
5
М. Николић, проф.
9
А. Зечевић, проф.
10 Н. Палинкаш, проф. А. Новаковић, 14:00 до
14:50; Ј. Стојић, проф. 17:30-19:00
11 М. Митровић,проф.
12 М. Топалов, проф.
14 И. Ивић, проф.
15 У. Дојчиновоћ, проф.
16 Т. Сматлик, проф.
17 Б. Булат, проф.
18 В. Јовановић, проф.
19 Ј. Куленовић, проф.
20 Драгана Јовановић, проф.
21 С. Петровић, проф.
22 Р. Динић, проф.
25 М. Јовић, проф.
29а М. Каћански, проф.
29б Јелена Поповић, проф.
29 А. Станковић, проф.
30 Н. Јанковић, проф.
31 Л. Родић, проф.
32 А. Шћекић, проф.
33 Б. Зихерл, проф.
34 Ј. Чолић, проф.
35 Љ. Радовић, проф
36 М. Марковић, проф.
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СУБОТА
ПРЕ ПОДНЕ
1
1б
2
2а
3
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
29а
29б
29
30
31
32
33
34
35
36

ПО ПОДНЕ
1
1б
2
2а
3
4
5
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25
29а
29б
29
30
31
32
33
34
35
36

Ј. Стојић, проф.
И. Бован, проф.
Н. Пешић, проф.
Ј. Стефановић, проф.
Д. Младеновић, проф.
Т. Грковић, проф.
М. Радић, проф.
В. Араницки, проф.
Б. Вељковић,проф.
С. Шеховић, проф.
Н. Кондић, проф.
Д. Кортус, проф.
Љ. Милосављевић, проф.
М. Вуковић, проф.
С. Даниловић, проф.
Ј. Гостовић, проф.
М. Јосифовић, проф.
Р. Динић, проф.
М. Станишић-Шпирић, проф.
А. Весков, 11:00 до 14:00
И. Миљковић, проф.
Весна Чарапић, 12:30 до 14:00
М. Илић, проф.
Т. Ђорђевић, проф.
И. Пиштињат, проф.
А. Равњак, проф.
Т. Мићовић, проф.
М. Јевић, проф.
В. Крнета, проф.
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И. Симонути, проф.

Ј. Стојић, проф.
М. Аранђеловић, проф.
Н. Вујошевић, проф.
Д. Живковић, проф.
Ј. Топалов, проф.
Д. Наумовић, проф.
О. Грчак, проф.
А. Весков, проф.
Јелена Поповић, проф.
Д. Павловић, проф.
В. Чарапић, проф.
З. Трајковић, проф.
Ј. Вукашиновић, проф.
М. Савов Стојановић, проф.
В. Опсеница, проф.

И. Топаловић, проф.
А. Новаковић, проф.
Ј. Мажибрада, проф.
Диана Јовановић, проф.
Б. Врачар, проф.
А. Младеновић, проф.
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ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ
У школи се организује дежурство наставника и ученика у две смене.
Обавезе дежурног наставника:
− На почетку и на крају дежурства обилази просторије школе и уочава промене;
− Сарађује са дежурним техничким особљем;
− За време одмора треба посебно да обрати пажњу на догађања у ходницима и
дворишту школе;
− Сва запажања бележи у књигу дежурстава која се налази на инфо пулту школе, а
о битним променама одмах обавештава директора или помоћника директора.
Одговорно лице: помоћник директора
РАДНО ВРЕМЕ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА, АЛЕКСАНДРА ХАЏИ-ЂОРЂЕВИЋ, проф.
УТОРАК
08:00 –14:00
СРЕДА
08:00 - 14:00
ЧЕТВРТАК
08:00 - 14:00
ПЕТАК
08:00 –11:00
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА, ЈОВАНА СТЕФАНОВИЋ, проф.
ПОНЕДЕЉАК
08:00-14:00
ПЕТАК
08:00-14:00

ПСИХОЛОГ, МАРИО ЕТЕРОВИЋ, проф.
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК

09:00 - 14:00
09:00 - 14:00
09:00 - 14:00
09:00 - 14:00
09:00 - 14:00

БИБЛИОТЕКА – НОТОТЕКА, НОВАК СТАМЕНКОВИЋ, проф.
ПОНЕДЕЉАК
11:00-16:00
УТОРАК
11:00-16:00
ЧЕТВРТАК
11:00-16:00

СРЕДА
ПЕТАК

НИНА ПАЛИНКАШ, проф.
11:00 - 16:00
11:00-14:00
16:30-18:30
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ГОДИШЊИ ФОНДОВИ ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
ОСНОВНА ШКОЛА
ШЕСТОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ – КЛАСИЧНА МУЗИКА

НАЗИВ
ПРЕДМЕТА
Инструмент
Солфеђо
Теорија музике
Оркестар,хор,
камернамузика
СВЕГА

Први циклус
Други циклус
I
II
III
IV
V
VI
Фонд часова
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
2
70
2
70
2
70
2
70
2
70
2
66
2
70
2
70
2
70
2
70
2
70
2
66
1
33

4

140

4

140

4

140

2

70

2

70

2

66

6

210

6

210

7

231

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ – КЛАСИЧНА МУЗИКА
Први циклус
I

НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Инструмент
Солфеђо
Теорија музике
Оркестар, хор,
камерна музика
СВЕГА

нед.
2
2

II
год.
70
70

4

140

нед.
2
2

4

Други циклус
III
IV
Фонд часова
год.
нед.
год.
нед.
год.
70
2
70
2
66
70
2
70
2
66
1
33

140

2

70

2

66

6

210

6

231

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ – КЛАСИЧНА МУЗИКА
Први циклус
I

НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Соло певање
Солфеђо
Теорија музике
Упоредни клавир
СВЕГА

Други циклус
II

нед.
2
2

год.
70
70

нед.
2
2

1
5

35
175

1
5

43

III
Фонд часова
год.
нед.
70
2
70
2
35
175

1
5

IV
год.
70
70
35
175

нед.
2
2
1
1
6

год.
66
66
33
33
198
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ДВОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ – ОДСЕК ЗА РАНУ МУЗИКУ – КЛАСИЧНА МУЗИКА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Ребека, фидел, виела
Виола да гамба
(сопран, алт, тенорбас)
Лаута
Ренесансна (мала)
харфа
Блок флаута
Траверзо флаута
Ренесансно певање
Оргуље
Чембало

Први циклус
I разред
Фонд часова
недељно
1

Одсек за рану музику
Ребека, фидел, виела
– I разред
Ребека, фидел, виела
– II разред
Виола да гамаба – I
разред
Виола да гамба – II
разред
Лаута - I разред
Лаута - II разред
Ренесансна (мала)
харфа - I разред
Ренесансна (мала)
харфа - II разред
Чембало и оргуље- I
разред
Чембало и оргуље- II
разред
Блок флаута - I разред
Траверзо флаута - I
разред
Ренесасно певање - I
разред

Други циклус
II разред
годишње
35

недељно
1

годишње
33

1

35

1

33

1

35

1

33

1

35

1

33

1
1
1
1
1

35
33
35
35
35

1
1

33
33

Одсек за класичну музику
V разред класичног програма виолине или виоле (солфеђо, хор –
оркестар)
VI разред класичног програма виoлине или виоле (солфеђо, теорија
музике, хор – оркестар)
V разред класичног програма виолончела (солфеђо, хор – оркестар)
VI разред класичног програма виолончела (солфеђо, теорија музике,
хор – оркестар)
V разред класичног програма гитаре (солфеђо, хор – оркестар)
VI разред класичног програма гитаре (солфеђо, теорија музике, хор –
оркестар)
III разред класичног програма четворогодишње школе (солфеђо, хор –
оркестар) или V разред шестогодишње школе (солфеђо, хор –
оркестар)
IV разред класичног програма четворогодишње школе (солфеђо,
теорија музике, хор – оркестар) или VI разред шестогодишње школе
(солфеђо, теорија музике, хор – оркестар)
V разред класичног програма клавира (солфеђо, хор – оркестар)
VI разред класичног програма клавира (солфеђо, теорија музике, хор –
оркестар)
V разред класичног програма флауте (солфеђо, хор – оркестар)
VI разред класичног програма флауте (солфеђо, теорија музике, хор –
оркестар)
Завршни разред двогодишње школе (солфеђо, теорија музике,
упоредни клавир)
Завршни разеред четврогодишње школе (солфеђо, теорија музике,
хор – оркестар)
Завршни разред шестогодишње школе (солфеђо, теорија музике, хор
– оркестар)
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СРЕДЊА ШКОЛА
Вокално-инструментални одсек – Образовни профил МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – КЛАСИЧНА МУЗИКА
НАЗИВ
ПРЕДМЕТА
Б.
СТРУЧНИ
ПРЕДМЕТИ
(теориј, вежбе,
практична
настава)
Главни предмет
(инструмент или
соло певње
Солфеђо
Теорија музике
Музички
инструменти
Хармонија

ПРВИ РАЗРЕД
Разредно
часвна настава
Нед
Год
Т В
Т В

Контрапункт
Историја музике
са упознавањем
музичке
литературе
Музички облици
Етномузикологиј
а
Национална
инсторија музике
Камерна музика
Оркестар- хор
Читање с листа
Упоредни клвир
Корепетиција за
клавиристе
и
оргуљаше
Укупно Б:
Укупно
на
годишњем ниову

455

Настав
а
у
блоку

ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно
часвна настава
Нед
Год
Т В
Т В

Настав
а
у
блоку

РАЗРЕДИ
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно
Настав
часвна настава
а
у
блоку
Нед
Год
Т В
Т В

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Разредно
часвна настава
Нед
Год
Т В
Т В

Настав
а
у
блоку

УКУПНО
Разредно часвна
настава
Нед
Год
Т В
Т В

3

10
5

3

10
5

3

10
5

3

99

1
2

414

2
1
1

70
35
35

2

70

2

70

2

66

8
1
1

276
35
35

3

10
5

2

70

2

66

7

241

1

35

2
3

70
10
5

2
2

66
66

4
6

136
206

1

35

1
1

35
35

2
1

66
33

4
2

136
68

1

33

1

33

1
2
1
1
1

35
70
35
35
35

1
2
1
1
1

35
70
35
35
35

2
2
1
1
1

70
70
35
35
35

2
2
1
1
1

66
66
33
33
33

6
8
4
4
4

206
276
138
138
138

1
3

45
5

1
6

56
0

2
1

73
5

2
2

72
6

7
2
2476

247
6

560

735

45

726

Настав
а
у
блоку
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Теоретски одсек – Образовни профил – МУЗИЧКИ САРАДНИК – ТЕОРЕТИЧАР
НАЗИВ
ПРЕДМЕТА
Б.СТРУЧНИ
ПРЕДМЕТИ
(теорија, вежбе,
практична
настава)
Главни предмет
Солфеђо
Теорија музике
Музички
инструменти
Хармонија
Контрапункт
Историја музике
са упознавањем
музичке
литературе
Музички облици
Етномузикологиј
а
Национална
инсторија музике
Клавир
Хор
Свирање хорских
партитура
Дириговање
Аудиовизелна
техника
Увод у
компоновање
Укупно Б:
Укупно на
годишњем ниову

ПРВИ РАЗРЕД
Разредно
часвна настава
Нед
Год
Т В Т
В
3
1
1

2
2

9
315

10
5
35
35

70
70

31
5

Настав
а
у
блоку

ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно
часвна настава
Нед
Год
Т
В Т
В
3

10
5

3

10
5

1

35

1

35

2
2
1

1
4
455

70
70
35

45
5

Настав
а
у
блоку

РАЗРЕДИ
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно
Настав
часвна настава
а
у
блоку
Нед
Год
Т
В Т
В

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Разредно часвна
настава
Нед
Год
Т
В Т
В

3

3

10
5

3
2
3

1
1

99

1
2
1
1

414

66

7

241

2
2

66
66

4
6

136
276

35
35

2
1

66
33

4
2

136
68

1

33

1

33

8
8
2

276
276
70

4
1

136
65

2

66

6
3
2161

216
1

2
2

66
66

2

70

2
1

66
33

2

66

2
1
726

72
6

66
5

32

3
2

Настав
а
у
блоку

35
35

2

70
70
35

46

УКУПНО
Разредно часвна
настава
Нед
Год
Т
В Т
В

10
5
70
10
5

2
2
1

1
9
665

Настав
а
у
блоку

32

32
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Одсек за рану музику (изборни одсек) – Образовни профил МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ – РАНА МУЗИКА
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Б. СТРУЧНИ
ПРЕДМЕТИ
(теориј, вежбе,
практична
настава)
Главни предмет
(инструмент или
певње
Увод у рану
музику
Свирање у
ансамблу
Генерал бас
Историја игре и
костима
Солфеђо
Теорија музике
Музички
инструменти
Хармонија
Контрапункт
Историја музике
са упознавањем
музичке
литературе
Музички облици
Национална
инсторија музике
Упоредни клвир
Укупно Б:

РАЗРЕДИ
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно часвна Настава
настава
у блоку

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Разредно часвна
настава

Нед
Т
В
2

Год
Т
70

Нед
Т
В
2

Год
Т
66

35

1

35

1

70

2

70

1
1

ПРВИ РАЗРЕД
Разредно
Настава
часвна
у блоку
настава
Нед Год
Т В Т
В
2
70

ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно часвна
настава
Нед
Т
В
2

Год
Т
70

1

35

1

2

70

2

2
1
1

1
1
0
420

70
35
35

35
42
0

В

Настава
у блоку

Настава
у блоку

УКУПНО
Разредно
настава
Нед
Т
В
8

Год
Т
276

33

4

138

2

66

8

276

35
35

1
1

33
33

2
2

68
68

В

В

2

70

2

70

2

66

8
1
1

276
35
35

3

105

1

35

2
2
3

70
70
105

2
2
2

66
66
66

7
4
6

241
136
276

1

35

1

35

2
1

66
33

4
1

136
33

1
1
3
420

35
420

1
1
8
630

35
630

1
1
9
631

33
631

4
6
0
2101

138
210
1

Укупно на
годишњем ниову
Услов за похађање изборног одсека је школовање на једном од осталих одсека музичке школе.
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В
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у
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ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
НАЗИВ
ПРЕДМЕТА
Б.
СТРУЧНИ
ПРЕДМЕТИ
(теориј, вежбе,
практична
настава)
Српски језик
Енглески језик
Италијански
језик
Француски
језик
Руски језик
Историја
са
историјом
културе
и
цивилизације
Биологија
Рачунарство и
информатика
Физика
Психологија
Социологија
Филозофија
Физичко
васпитање
Грађанско
васпитање
/Верска
настава

ПРВИ РАЗРЕД
Разредно
часвна настава
Нед
Т В
3
2
2

Год
Т
105
70
70

/
/
2

Настава
у блоку

ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно
часвна настава
Нед
Т В
3
2
2

Год
Т
105
70
70

/

2

/
70

2
2

В

Настава
у блоку

РАЗРЕДИ
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно
Настава
часвна настава у блоку

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Разредно
Настава
часвна
у блоку
настава
Нед
Год
Т В Т
В
3
99
2
66
2
66

УКУПНО
Разредно часвна
настава
Нед
Т
В
12
8
8

Год
Т
414
276
276

Нед
Т В
3
2
2

Год
Т
105
70
70

70

2

70

2

66

8

206

70
70

2
1

70
35

2

66

8
5

206

В

В

175

2
2

70
70

2

70

2

70

2

70

2

66

2
8

276
70
70
35
66
276
138

2

70

2

70

2

70

2
2

66
66

2
2
1
2
8

1

35

1

35

1

35

1

35

4

1

35

2

70

48

70

В

Настава
у блоку
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ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ЧОС
Додатна и допунска

I
разред
35
30-70

II
разред
35
30-70

III
разред
35
30-70

IV
разред
33
30-64

Јавни часови* по ученику

2

2

2

2

Концерти

1

1

1

1

Припрема за полагање завршних и
матурских испита
Припрема за полагање поправних
испита
Напомена: * Најмањи број наступа

Време
реализације
недељно
новембар мај
октобар –
мај
октобар –
јун
мај – јун
август
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ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ ПО НОВОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА СРЕДЊУ МУЗИЧКУ ШКОЛУ
(од школске 2020/21. године)
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ У СРЕДЊОЈ МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ*

I ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

I РАЗРЕД
II РАЗРЕД
III РАЗРЕД
IV РАЗРЕД
УКУПНО
недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње
Т

I УКУПНО

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

15

525

15

525

15

525

14

462

1. Српски језик и књижевност 3

105

3

105

3

105

3

99

12

414

2. Страни језик

2

70

2

70

2

70

2

66

8

276

3. Други страни језик

2

70

2

70

2

70

2

66

8

276

2

66

2

66

2

70

1

35

5

206

8

208

1

35

4. Филозофија
5. Психологија

2

6. Социологија

1

35

70

2037

7. Историја

2

70

2

70

1

35

8. Математика

2

70

2

70

2

70

8. Физика

1

35

9. Информатика

1

35

1

35

1

35

1

33

4

140

Физичко и здравствено
васпитање

2

70

2

70

2

70

2

66

8

276

II ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ

1

35

1

35

1

35

1

33

4

138

1

35

1

35

1

35

1

33

4

138

16

560

16

560

16

560

14

558

63

2238

10.

1

Грађанско
васпитање/верска настава
УКУПНО I + II

Ученик бира један од понуђених изборних програма.
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ОДСЕК КЛАСИЧНЕ МУЗИКЕ
Образовни профил: Музички извођач класичне музике

III СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД
недељно годишње
Т

В

Т

В

ДРУГИ РАЗРЕД
недељно годишње
Т

В

Т

ТРЕЋИ РАЗРЕД
недељно годишње

В

Т

III УКУПНО
13
455
17
595
Главни предмет:
1. инструмент или соло
3
105
3
105
певање
2. Солфеђо
2
70
2
70
3. Хармонија
2
70
2
70
4. Музички облици
1
35
5. Музички инструменти
1
35
6. Контрапункт
7. Етномузикологија
1
35
1
35
Историја музике са
8. упознавањем музичке
2
70
литературе
Национална историја
9.
музике
10. Камерна музика
1
35
1
35
11. Читање с листа
1
35
1
35
12. Клавирски дуо*
1
35
1
35
13 Оркестар-хор
2
70
2
70
14 Упоредни клавир**
1
35
1
35
15 Италијански језик***
2
70
2
70
УКУПНО (I+II)+III
16+13/29
16+19/33
*Предмет имају само ученици клавира
**Предмет имају сви ученици осим ученика клавира
***Предмет имају само ученици соло певања

Т

В

Т

В

Т

В

УКУПНО
недељно годишње
Т

В

Т

17

595

19

627

66

2272

3

105

3

99

12

414

2
1
2

70
35
70

2
1
2

66
33
66

1

35

2

66

8
6
5
1
3
2

276
208
171
35
101
70

2

70

2

66

6

206

1

33

1

33

6
4
4
8
4
8

206
138
138
276
138
276

2
1
1
2
1
2
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В

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
недељно годишње

70
35
35
70
35
70
16+17/33

2
1
1
2
1
2

66
33
33
66
33
66
15+19/34

В
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ОДСЕК ЗА МУЗИЧКУТЕОРИЈУ
Образовни профил: Музички сарадник

III СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ПРВИ РАЗРЕД
недељно годишње
Т

III УКУПНО
1. Солфеђо
2. Хармонија
3. Хармонска пратња
4. Аранжирање
5. Музички облици
6. Музички инструменти
7. Контрапункт
8. Етномузикологија
Историја музике са
9. упознавањем музичке
литературе
Национална историја
10.
музике
11. Клавир
12. Хор
13. Хорске партитуре
14 Дириговање
15 Увод у компоновање
УКУПНО (I+II)+III

12
3
2
2

1

2
2

В

Т
420
105
70
70

35

70
70

16+12/28

В

ДРУГИ РАЗРЕД
недељно годишње
Т

В

Т

ТРЕЋИ РАЗРЕД
недељно годишње

В

Т

В

Т

В

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
недељно годишње
Т

В

Т

16
3
2

560
105
70

19
3
2

665
105
70

21
3
2

693
99
66

1
1
1

35
35
35

1
2

35
70

1
2

33
66

2

70

2

66

1

35

2

70

2

70

2

2
2
1

70
70
35

2
2
1
2

16+16/32

70
70
35
70
16+19/35
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УКУПНО
недељно годишње
Т

В

Т

68
12
8
2
3
5
1
4
2

2338
414
276
70
103
171
35
136
70

66

6

206

1

33

1

33

2
2

66
66

8
8
2
4
2

276
276
70
136
66
68/2338

2
2

66
66
15+21/36

В
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ОДСЕК ЗА РАНУ МУЗИКУ
Образовни профил: Музички извођач ране музике
ПРВИ РАЗРЕД
III СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

недељно
Т

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

14

В

ДРУГИ РАЗРЕД

годишње
Т
490

В

недељно
Т
18

В

ТРЕЋИ РАЗРЕД

годишње
Т

В

630

Главни предмет: инструмент
3
105
3
105
или рано певање
Извођачка пракса и
1
35
1
35
познавање литературе
Заједничко музицирање
2
70
2
70
Средњевековно и
ренесансно свирање и
1
35
1
35
певање
Басо континуо*
1
35
1
35
Упоредни
1
35
1
35
клавијатурниинструменти**
Солфеђо
2
70
2
70
Музички инструменти
1
35
Хармонија
2
70
2
70
Контрапункт
Историја музике са
2
70
упознавањем литературе
Музички облици
1
35
Етномузикологија
1
35
1
35
Национална историја музике
УКУПНО (I+II)+III
16+14/30
16+18/34
*Предмет имају ученици чембала и оргуља
**Предмет имају сви ученици осим ученика чембала и оргуља

недељно годишње
Т

В

Т

В

УКУПНО
недељн
недељно годишње
годишње
о
Т

В

Т

В

Т

В

Т

18

630

20

660

70

241
0

3

105

3

99

12

414

1

35

1

33

4

138

3

105

3

99

10

344

1

35

1

33

4

138

1

35

1

33

4

138

1

35

1

33

4

138

2

70

2

66

1
1

35
35

1
2

33
66

8
1
6
3

276
35
208
101

2

70

2

66

6

206

2

70

2

66

1

33
15+20/35

5
2
1

171
70
33
70/2410

16+18/34
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности
I РАЗРЕД
часова

II РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

IV РАЗРЕД
часова

УКУПНО
часова

35

35

35

33

138

Додатна настава *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Допунска настава *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Припремна настава *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењскогстарешине

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

Час одељењског старешине

35

35

35

33

Испити и смотре

10 - 20

10 - 20

10 - 20

10 - 20

Екскурзија/студијско путовање

до 3 дана

до 5 дана

до 5 наставних
дана

до 5 наставних
дана

Концертна активност (интерни и јавни
часови, концерти, такмичења)
Друштвене активности – ученички
парламент, ученичке задруге

35 часова годишње
10 – 20 часова годишње
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7. ОПШТИ ПОДАЦИ О УЧЕНИЦИМА
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
Основна музичка школа у шестогодишњем трајању
Инструмент
1.
2.
3.
4.
Клавир
51
33
27
35
Виолина
25
15
8
12
Виола
0
2
0
0
Виолончело
8
3
6
4
Гитара
13
4
10
7
Флаута
15
7
2
6
Кларинет
4
5
2
1
Труба
2
1
2
3
Обоа
2
3
0
2
Хорна
6
0
0
3
Тромбон
0
1
1
0
Фагот
2
0
0
1
Саксофон
2
5
0
2
Удараљке
11
2
2
2
УКУПНО
141
81
60
78

5.
37
20
1
8
10
3
0
0
0
0
0
0
0
0
79

6.
31
9
1
3
3
1
0
0
0
0
0
0
1
0
49

укупно
214
89
4
32
47
34
12
8
7
9
2
3
10
17
488

Основна музичка школа у четворогодишњем трајању
Инструмент
1.
2.
3.
4.
укупно
Контрабас
3
2
3
2
10
Соло певање
9
4
5
5
13
Туба
0
0
0
1
1
УКУПНО
12
6
8
8
24
Основна музичка школа - Рана музика
Основна
1.
2.
укупно
укупно
4
6
10
Припремни разред
Средња музичка школа
Одсек
Вокално-инсрументални одсек
Теорија музике
Рана музика
УКУПНО

30
1.
23
11
1
35

укупно
30
2.
28
6
1
35

3.
20
12
2
34

4.
30
7
1
38

УКУПНО
101
36
5
142

Укупан број ученика основне музичке школе: 522 + 30 припремни
Укупан број ученика средње музичке школе:142 (стање на дан 12.09.2022. године)
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8. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОРГАНА УСТАНОВЕ
ПЛАНОВИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Наставничко веће је највиши стручни орган у Школи одговоран за целокупан рад на
образовно-васпитном плану.
Седнице Наставничког већа сазива и за њихов рад и реализацију програма одговоран
је директор школе. Седницама руководи директор, а у одсуству директора лице које
одреди директор.
Наставничко веће чине сви професори основне и средње школе. Најзначајнија питања
везана за образовно-васпитни процес покрећу се и решавају на седницама које ће се
одржавати једном месечно, а по потреби и чешће.
Као највиши стурчни орган школе, Наставничко веће ће пратити и анализирати
образовно-васпитну делатност школе.
ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ РАДА
1. Утврђивање броја одељења
2. Утврђивање структуре одељења
3. Формирање индивидуалних класа
4. Разматрање реализације програма
5. Разматрање образовно-васпитног рада
6. Распоред послова и других задужења која се односе на рад са ученицима и
сарадњу са родитељима
7. Разматрање и оцењивање рада одељењских већа, одељењских старешина,
стручних већа и руководилаца стручних већа
8. Усавршавање наставника
Садржај рада на седницама уноси се у посебан записник, а записничар је Александра
Хаџи-Ђорђевић. Седнице одељењских већа одржаваће се непосредно пред одржавање
седнице Наставничког већа, за сваки класификациони период.

1. Израда и предлагање Годишњег програма
рада школе и усавајање
1. 1. Услови рада школе
1. 2. Програм образовно-васпитног рада и
подела послова и задатака у оквиру 40часовне недеље
1. 3. Педагошки рад, руковођење и
програми стручних органа директора,
помоћника и психолога
1. 4. Стручни и истраживачки рад –
програми стручног усавршавања
56

Време
реализације
15.09.
01.09.
од 20.08. до
10.09.

Носиоци активности
директор, помоћник
директора
помоћник директора

до 10.09.

директор, помоћник
директора

до 10.09.

директор, помоћник
директора, психолог
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наставника и сарадника и самосталних
истраживачких пројеката школе
1. 5. Организовање живота и рада школе
2. ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ ПРИМЕНА ПЛАНА И
ПРОГРАМА
2. 1. Организовање и праћење образовно
– васпитног рада према програму
педагошке инстр.
2. 2. Организовање мера за унапређивање
наставних и ваннаставних активности

01.09.

директор

током године

директор, помоћник
директора

током године

директор, помоћник
директора,
руководиоци
стручних већа
Наставничко веће

2. 3. Предузимање мера за унапређивање
наставних и ваннаставних активности
2. 4. Вођење одговарајуће педагошке
документације у вези праћења и
вредновања, као и израде анализа и
извештаја
УТВРЂИВАЊЕ УСПЕХА УЧЕНИКА И
РЕЗУЛТАТА ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОГ
РАДА
3. 1. Сакупљање података и израда
статистичких показатеља о резултатима
успеха ученика
3. 2. Примена објективних инструмената
вредновања, интерпретације, доношење
закључака и предлога мера за следећу
годину
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О УПОТРЕБИ
УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА
ПРЕДЛАГАЊЕ ПЛАНА ОПРЕМАЊА ШКОЛЕ
НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА
ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О НАСТАВНИЦИМА
ПОЧЕТНИЦИМА

током године

7. ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ САРАДЊЕ СА
РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ
СРЕДИНОМ
8. АНАЛИЗА РАДА НАСТАВНИКА, СТРУЧНЕ
СЛУЖБЕ И СТРУЧНИХ ОРГАНА

током године

3.

4.
5.
6.

ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА О РАСПОРЕДУ РАДА
ИЗРАДА И ДОНОШЕЊЕ РАСПОРЕДА РАДА
РАСПОДЕЛА ПОСЛОВА И ЗАДУЖЕЊА НА
НАСТАВНИКЕ И СТРУЧНЕ САРАДНИКЕ,
ИМЕНОВАЊЕ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
57

током године

директор, помоћник
директора

крај наставног помоћник диркетора,
периода
диркетор
крај наставног Наставничко веће
периода

август

Наставничко веће

током године

Наставничко веће

током године

директор, психолог,
ментор, руководиоци
стручних већа
Савет родитеља

крај
класификаци
оног периода
август
август
јун, август

директор, помоћник
директора,
Наставничко веће
Наставничко веће
помоћник директора
директор, помоћник
директора,
Наставничко веће
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ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
Чланови Педагошког колегијума:
 руководиоци стручних већа
 руководилац Актива за развој Школског програма
 директор и помоћник директора
Задатак Педагошког колегијума је да прати динамику остваривања Годишњег плана
рада на месечном нивоу, те у том смислу предлаже мере за побољшање и
остваривање Годишњег плана рада:








Планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих
активности установе
Стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда
постигнућа и унапређивању образовно-васпитног рада
Стара се о остваривању Развојног плана установе
Сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и
удружењима
Организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовноваспитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и
усавршавање рада наставника, васпитача и стручног сарадника
Планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања
наставника, васпитача и стручног сарадника.

Педагошким колегијумом председава и руководи директор школе.

СЕПТЕМБАР
 Фондови часова
 Планирање „Пријатељских сусрета“
 Планирање такмичења „Славенски“
 Планирање сарадње са Асоцијацијом флаутиста из Трста
 Разматрање Извештаја о раду школе, као и Плана рада школе
 Концепција прославе Дана школе
ОКТОБАР
 Планирање стручних усавршавања
 Планирање концертне активности у овој школској години
 Планирање мастеркласова
НОВЕМБАР
 Планирање смотри технике на стручним већима
 Гостовање флаутиста из Трста
 Редовне концертне активности
 Успех и изостанци ученика на крају 1. тромесечја
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ДЕЦЕМБАР



Планирање Новогодишњих концерата
Успех и изостанци ученика на крају 1. полугодишта

ЈАНУАР
 Концепција прославе школске славе Св. Саве
ФЕБРУАР
 Аудиција за Фестивал музичких школа Србије (по стручним већима, па
централна)
 Редослед и пријављивање за такмичења у фебруару
 Организација 15. Клавирског такмичења „Славенски“
 Организација завршног концерта такмичења „Славенски“
МАРТ



Редовне концертне активности
Припреме за Републичко такмичење, организација такмичења у нашој школи

АПРИЛ





Сумирање резултата са Републичког такмичења
Планирање коцерата поводом прославе Дана школе
Успех и изостанци ученика на крају 3. тромесечја (успех и изостанци)
Планирање пријемних испита за ОМШ и СМШ

МАЈ





Прослава Дана школе
Завршетак школске године за завршне разреде ОМШ и СМШ
Реализација пријемних испита за ОМШ и СМШ
Планирање годишњих, пријемних и матурских испита






Реализација годишњих, пријемних и матурских испита
Реализација испита Државне матуре
Сумирање постигнутих резултата у овој школској години
Успех и изостанци ученика на крају 2. полугодишта

ЈУН

АВГУСТ


Планирање и организација следеће школске године
Директор школе
Тијана Ковачевић, проф.
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ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ
Одељењско веће чине сви предметни професори. Основни задатак већа је да прати
образовно васпитни рад одељења, врши анализу постигнутог успеха и ради на
његовом побољшању, води рачуна о сваком ученику, контролише реализацију
наставних програма, осавремењава наставу итд.
Активност/теме
Формирање ОВ

Начин
реализације
седница ОВ

Време
реализације
септембар

Усвајање плана и програма ОВ

седница ОВ

септембар

Усвајање распореда часова,
распореда писмених задатака

седница ОВ

септембар

Усвајање избора уџбеника за
2022/2023. годину

седница ОВ

септембар

Организација допунских и додатних
облика помоћи ученицима и
распоред часова
Анализа и усавајање успеха и
владања на крају класификационих
периода
Разматрање понашања ученика и
изречених васпитно-дисциплинских
мера
Анализа реализације додатне и
допунске наставе, реализација
наставних планова и програма,
анализа рада одељењских већа
Сарадња са родитељима

седница ОВ

септембар

седница ОВ

по
кварталима

седница ОВ

по
кварталима

НВ, ОВ

седница ОВ

по
кварталима

НВ, ОВ

седница ОВ

НВ, ОВ

Анализа реализације свих облика
васпитно-образовног рада
Утврђивање успеха ученика са
поправних испита
Анализа успеха на крају школске
године

седница ОВ
седница ОВ

по
кварталима
децембар,
јун
август

седница ОВ

август

НВ
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педагошки
колегијум
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ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
СЕПТЕМБАР
1. Сусрет ученика и одељењског старешине
2. Упознавање ученика са Правилником о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика, запослених и родитеља и њиховим правима и
обавезама
3. Конституисање одељењске заједнице
ОКТОБАР
1. Учење (облици и технике) - психолог Школе
НОВЕМБАР
1. Анализа успеха и понашања ученика на крају 1. класификационог периода и
васпитно-дисциллинске мере
2. Предлози и мере за побољшање успеха, дисциплине и редовности похађања
наставе
ДЕЦЕМБАР
1. Разматрање проблема и тешкоћа које ученици имају у настави појединих
предмета - примедбе и предлози ученика
2. Сагледавање и процена успеха ученика на крају 1. полугодишта
ЈАНУАР
1. Прослава школске славе Свети Сава
2. Имиџ музичке школе „Јосип Славенски“ и њених ученика (изглед, понашање
ученика, однос професор - ученик)
ФЕБРУАР
1. Оплемењивање међуљудских односа, развијање
солидарности пријатељства и гостољубивости

навика,

љубазности,

МАРТ
1. Како видим себе за 10 година, разговор са ученицима
2. Искушење младих (разговор о алкохолизму, наркоманији, сектама...)
АПРИЛ
1. Анализа успеха на крају 3. класификационог периода и васпитно-дисциллинске
мере
МАЈ
1. Васпитавање за хуманије односе међу половима
2. Припреме за крај школске године - предлози за оцене из владања, похвале и
награде
ЈУН
1. Анализа рада, успеха и владања ученика током школске године
2. Шта је планирано, а шта реализовано на крају школске године
Специфичности за поједине разреде у план уноси сваки одељењски старешина
понаособ.
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СТРУЧНА ВЕЋА
ГЛОБАЛНИ ПРОГРАМ РАДА
Активност
Програм рада стручног већа
Подела часова, задужења образовно-васпитног рада
Разматрање наставних планова и програма за текућу годину

време
август – септембар
август – септембар
август – септембар

1. ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ВАСПИТНОГ И НАСТАВНОГ РАДА
Активност
Договор о набавци наставних средстава
Корелација наставних садржаја за праћење напредовања
ученика и уједначавање критеријума оцењивања
Оспособљавање и усавршавање у примени савремене
технологије образовно-васпитног рада
Коришћење савремених метода, поступака и средстава рада
Међусобне посете часовима и размена искустава
Сарадња свих чланова Наставничког већа
Праћење и анализа реализације задатака на унапређивању
наставног и васпитног рада
Припрема и спровођење такмичења
Припрема за обављање матурских и заршних испита
Припреме за организацију јавних и интерних часова, смотри
Анализа успеха ученика у претходној школској години

време
септембар
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
мај-јун
током године
август - септембар

2. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Активност
Индивидуално стурчно усавршавање – договор о похађању
акредитованих семинара
Интерно стручно усавршавање – документ о вредновању
интерног стручног усавршавања (бодови)
Набавка стручне литературе
Размена искустава са стручним активима других школа
Предавања на договорену тему (члан стручног актива,
стручни сарадници, ...)
Пружање помоћи у раду наставницима почетницима
Учешће у пројектима школе
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3. АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Активност
Анализа рада стручног већа – извештај о самовредновању у
оквиру већа
Анализа постигнутих резултата у наставном процесу
Анализа Наставног плана и програма
Анализа стручног усавршавања
Анализа резултата такмичења
Еваулација програма рада стручних већа

време
јун – август
јун – август
јун – август
јун – август
јун – август
јун – август

ОБАВЕЗНИ САДРЖАЈИ за ову школску годину:
- Праћење оптерећености ученика
- Примена активних метода у настави
- Утврђивање заједничких критеријума у оцењивању усвојености садржаја у
оквиру наставних предмета, евалуација постигнутих резултата и упоређивање са
почетним стањем
- Успостављање сарадње са стручним активима других школа.
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ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА 2022/2023. ШКОЛСКУ ГОДИНУ
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА КЛАВИР
У школској 2022/2023. години, наставници Одсека за клавир планирају редовне
годишње обавезе, а у складу са Планом и програмом наставе и учења и школским
календаром прописаним од стране Министарства просвете, као и Годишњим и
Развојним планом школе. У оквиру тога биће планиране смотре, испити, концертна
активност, такмичења, као и састанци Стручног већа и стручно усавршавање
наставника.
Настава у школи ће се одвијати према стручним упутствима за организацију
образовно-васпитног рада у основној и средњој школи и према препорукама Тима за
праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа.
На Одсеку за клавир настава ће бити организована непосредним радом са
учеником у школи, уз поштовање свих препоручених мера, а у случају преласка на
онлајн наставу,професори на Одсеку за клавир ће, као и до сада, бити флексибилни и
спремни да организују што квалитетнију наставу у датим условима користећи
платформе за наставу на даљину (Skype, Viber, Zoom и остале) по тачно утврђеном
распореду усклађеном са осталим обавезама ученика.
Реализација годишњег плана зависиће од епидемиолошке ситуације. Све
планиране активности на одсеку прилагођаваће се препорукама МПНТР, Министарства
здравља, Кризног штаба и одлукама Тима за праћење и координисање примене
превентивних мера у раду школа. На основу одлуке Тима, а у складу са Оперативним
планом рада школе, биће изабран модел по ком ће се настава у школи
одвијати.Планиране смотре, интерни часови и јавни наступи, предвиђени Годишњим
планом организоваће се уз постојање свих предвиђених мера заштите.
САСТАНЦИ СТРУЧНОГ ВЕЋА
Планирано је да се састанци Стручног већа одржавају једном месечно ради што
бољег праћења наставе и решавања текућих питања.
ИНТЕРНИ ЧАСОВИ
Сваког месеца, током целе школске године, биће организована 2 до 3 интерна
часа у сали школе за ученике Одсека за клавир. Интерне часове треба интензивирати у
другом полугодишту због учешћа великог броја ученика на предстојећим
такмичењима.
СМОТРЕ И ИСПИТИ
И ове године планирана је смотра технике у новембру за ученике од другог до
шестог разреда ОМШ и од првог до четвртог разреда СМШ. Први и други разред ОМШ
имаће смотру на крају школске године. Ученици другог и четвртог разреда упоредног
клавира имаће смотру крајем првог полугодишта.
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У мају и јуну 2023. године планирани су испити за све ученике који по плану и
програму имају годишњи испит.
У мају 2023. године планирани су пријемни испити за средњу школу, а након
тога и пријемни испити за основну школу.
КОНЦЕРТНА ДЕЛАТНОСТ
У случају да епидемиолошка ситуација у земљи буде безбедна за одржавање
концерата у плану је да што више ученика, нарочито будућих такмичара, узме учешће
на свим концертима који ће бити организовани у току године у школи: Јесењи,
Новогодишњи, Пролећни концерт ОМШ и СМШ, јавни часови првог, другог и трећег
разреда ОМШ, заједнички концерти са ученицима из других музичких школа у циљу
промоције одсека и учешће наших ученика на концертима у другим концертним
дворанама. Најбољи ученици наступиће на концертима поводом обележавања Дана
школе.
ТАКМИЧЕЊА
Ове године Одсек за клавир планира организацију такмичења „Славенски“ и
школског такмичења, као и учешће ученика на бројним такмичењима и фестивалима у
земљи и иностранству. Као припрема за наступ на такмичењу биће организована
преслушавања, интерни часови, наступи у школи и ван ње.
СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА
Планирани су семинари акредитовани од стране Министарства просвете у
складу са новим каталогом семинара, као и два матер класа угледних и еминентних
професора клавира.
План је такође, да се професори одсека за клавир усавршавају кроз међусобне
консултације, одржавање огледних и угледних часова, преслушавања, сарадњу са
колегама са других одсека, као и кроз учешће на мастер класовима еминентних
професора и извођача.
Руководилац Стручног већа
Татјана Ђорђевић, професор клавира

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ГУДАЧКЕ ИНСТУРМЕНТЕ
СЕПТЕМБАР
- Седница актива: утврђивање фондова, класа, фомирање распореда, анкета за
2022/2023, термини смотра и испита, начин оцењивања и сл.
- Преслушавање перспективних ђака и такмичара
- Праћење наставе
- Настава ће се одвијати према стручним упутствима за организацију рада у
школској 2022/2023. години и препорукама Тима за праћење и координисање
примене превентивних мера у раду школе
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ОКТОБАР
- Уобичајене активности
- Преслушавање перспективних ђака и такмичара
- Праћење наставе
- Интерни часови
- Седница актива: тромесечје – оцене и пресек стања
НОВЕМБАР
- Смотра ученика II – VI разреда ОМШ и I – III разреда СМШ (први термин – скала
– етида), 05.11.2022. СМШ, 06.11.2022. ОМШ (смотра ће се одржати у складу са
епидемиолошком ситуациом и одлуком Тима по ком моделу наставе ће школа
функционисати, а у складу са Оперативним планом рада школе)
- Преслушавање перспективних ђака и такмичара
- Праћење наставе
- Интерни часови
- Јесењи концерт на нивоу школе (концерт ће се одржати у складу са
епидемиолошком ситуациом и одлуком Тима по ком моделу наставе ће школа
функционисати, а у складу са Оперативним планом рада школе)
- Актив – анализа резултата постигнутих на смотри
ДЕЦЕМБАР
- Преслушавање перспективних ђака и такмичара за Фестивал
- Новогодишњи концерти на ниву школе ( концерт ће се одржати у складу са
епидемиолошком ситуациом и одлуком Тима по ком моделу наставе ће школа
функционисати, а у складу са Оперативним планом рада школе)
- Концерт гудачког одсека изван школе ( концерт ће се одржати у складу са
епидемиолошком ситуациом и одлуком Тима по ком моделу наставе ће школа
функционисати, а у складу са Оперативним планом рада школе)
- Седница актива: полугодиште – оцене и пресек стања
ЈАНУАР
- Прослава школске славе Свети Сава
- Преслушавање такмичара
- Интерни часови
- Аудиције на нивоу школе
- Седница актива
ФЕБРУАР
- Преслушавање такмичара
- Интерни часови
- Аудиције на нивоу школе
- Седница актива
МАРТ
- Школско гудачко такмичење (концерт) 17.03.2023. ОМШ, 18.03.2023. СМШ,
(школско такмичење ће се одржати у складу са епидемиолошком ситуациом и
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одлуком Тима по ком моделу наставе ће школа функционисати, а у складу са
Оперативним планом рада школе)
Уобичајене активности
Праћење наставе
Пролећни концерти на нивоу школе (концерт ће се одржати у складу са
епидемиолошком ситуациом и одлуком Тима по ком моделу наставе ће школа
функционисати, а у складу са Оперативним планом рада школе)
Седница актива: тромесечје – оцене и пресек стања

АПРИЛ
- Школски распуст
- Седница актива
- Настава ће се одвијати према стручним упутствима за организацију рада у
школској 2022/2023. години и препорукама тима за праћење и координисање
примене превентивних мера у раду школе
МАЈ
-

ЈУН
-

Прослава Дана школе
Концерт гудачког одсека – изван школе (концерт ће се одржати у складу са
епидемиолошком ситуациом и одлуком Тима по ком моделу наставе ће школа
функционисати, а у складу са Оперативним планом рада школе)
Фестивал музичких школа
Дипломски испити завршних разреда
Седница актива

Завршни испити
Уобичајене активности
Седнице актива

Током школске 2022/2023. године планирано је:
- Стручно усавршавање кроз акредитоване семинаре и контакте са еминетним
професорима. По приспећу каталога за 2022/2023. годину од стране Завода за
унапређење наставе, одсек ће на активу одабрати и препоручити одређен број
семинара;
- Учешће ученика на Фестивалу музичких школа, као и осталим регионалним и
међународним такмичењима по избору професора;
- Учешће ученика на свим заједничким концертима на нивоу школе и ван ње;
- Концерти ученика по основним школама и предшколским установама;
- Учешће на школском такмичењу за све разреде основне и средње школе;
- Смотра за ученике од II до VI разреда ОМШ и од I до III разреда СМШ;
- Преслушавање перспективних ученика на месечном нивоу;
- У случају проглашења вандредне ситуације због корона вируса, настава ће се
одржавати на даљину преко електронских платформи и расположивих
апликација.
Руководилац Стручног већа
Небојша Јанковић, професор виолончела
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ И УДАРАЉКЕ
Поред редовне наставе и испита у оквиру Одсека, а у циљу оспособљавања ђака
за уписа за даље школовање, током школске године биће спроведене и следеће
активности које ће се одвијати према стручним упутствима за организацију рада у
школској 2022/23. години и Препорукама Тима за праћење и координисање примене
превентивних мера у раду школа:
– Смотра скала(деветнаеста) – 28. новембракојом су обухваћени сви ђациII,
III, IV, V и VI разреда шестогодишњеи сви ученици средње школе
дувачких инструмената и удараљки.
–

Смотра за I и II разред шестогодишње школе на крају године где ће
ученици одсвирати скале, етиде и комад са клавиром из годишњег
програма

–

Сваког месеца, током целе школске године, биће организована
минимално
2 интерна часа за ђаке са дувачког одсека у великој сали
школе.

–

Свечани концерти основне и средње школе.

–

Самостални Концерти дипломаца у мају месецу.

–

Концерти ученика одсека у реномираним концертним салама у граду или
у алтернативних просторима.

–

Спремање и учествовање ученика на такмичењима за које наставници
сматрају да су потребна за напредак у настави („Јенко“, Фестивал
музичких школа Србије и остала такмичења по категоризацији ЗМБШС).

–

Учествовање наставника и ђака на семинарима и часовима еминентних
уметника.

–

Евидентирање ученика за такмичења током преслушавања.

–

Евидентирање и преслушавање ученика за учешће на Фестивалу ОМШ
Србије.

–

Учествовање ђака на концертима по основним школама и вртићима.

–

Учествовање наставника на семинарима у организацији школе али и у
другим институцијама културе и образовањаса еминентним
предавачима, као и на семинарима за професионално усавршавање
организованих од стране Министарства просвете.
Све планиране активности биће прилагођене тренутним мерама прописаним
упутствима о раду школа у случају потребе а због епидемије вируса Ковид 19.
Руководилац Стручног већа
мр Предраг Стефановић, професор кларинета
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СТРУЧНОВЕЋЕ ЗА ГИТАРУ
У школској 2022/2023. години професори Одсека за гитару планирају редовне
годишње обавезе, а у складу са Планом и програмом наставе и учења и школским
календаром прописаним од стране Министарства просвете, као и Годишњим и
Развојним планом школе. У оквиру тога биће планиране смотре, испити, концертна
активност, такмичења, као и састанци Стручног већа и стручно усавршавање
професора.
САСТАНЦИ СТРУЧНОГ ВЕЋА
Планирано је да се састанци стручног већа одржавају једном месечно ради што
бољег праћења наставе и решавања текућих питања.
ИНТЕРНИ ЧАСОВИ
Сваког месеца, током целе школске године, биће организована 2 до 3 интерна
часа у сали школе за ученике Одсека за гитару. Интерне часове треба интензивирати у
другом полугодишту због учешћа великог броја ученика на наступајућим такмичењима,
посебно на „Гитар арт фестивалу“ и Републичком такмичењу.
СМОТРЕ И ИСПИТИ
И ове године планирана је смотра технике почетком децембра 2022. за све
ученике основне и средње школе.
У мају и јуну 2023. године планирани су испити за све ученике који по плану и
програму имају годишњи испит.
У мају 2023. године планирани су пријемни испити за средњу школу, а након
тога, у јуну пријемни испити за основну школу.
КОНЦЕРТНА ДЕЛАТНОСТ
У плану је да што више ученика, нарочито будућих такмичара, узме учешће на
свим концертима који ће бити организовани у току године у школи (Јесењи,
Новогодишњи, Пролећни концерт основне и средње школе) и ван ње. Планирана су
два концерта поводом обележавања Дана школе. Најбољи ученици средње школе
наступиће на концерту у Коларчевој народној задужбини, док је за ученике основне
школе планиран посебан концерт у некој од репрезентативних сала.
ТАКМИЧЕЊА
Ове године Одсек за гитару планира учешће на бројним такмичењима: „Гитар
арт фсетивал“, Републичко такмичење, Фестивал ЗМБШС (екипно), „Војвођански
фестивал гитаре“ и друга такмичења у земљи и иностранству. Као припрема за наступ
на такмичењу биће организована преслушавања, интерни часови, наступи у школи и
ван ње.
СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА ПРОФЕСОРА
Професори Одсека за гитару ће похађати планиране семинаре у организацији
школе који су акредитовани од стране Министарства просвете.
Професори ће се, такође, усавршавати кроз међусобне консултације,
преслушавања, сарадњу са колегама са других одсека, као и кроз учешће на мастер
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класовима еминентних професора и извођача. Као и сваке године, планирано је и
учешће наших професора на Гитар арт фестивалу у оквиру стручног усавршавања.
Руководилац стручног већа
Ненад Кондић, професор гитаре

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СОЛО ПЕВАЊЕ
И ову школску годину почињемо у специфичним околностима, и даље под
пандемијом Корона вируса. Сходно томе, настава соло певања одвијаће се према
стручним упутствима за организацију рада школе у школској 2022/2023.години и према
препорукама Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду
школе. Учионица ће се стално проветравати и све површине ће се брисати алкохолом
после сваког часа, а руке ће се уредно дезинфиковати.
СастанкеСтручног већа одсека, кога чине три наставника солопевања
планирамо да одржавамо једном месечно, а по потреби и чешће. Сходно поменутим
околностима пандемије, могуће је, ако буде погоршања епидемиолошке ситуације, да
ћемо неки састанак одржати и преко Вибер заједничког позива.
Смотру ученика I разреда ОМШ планирамо за месец мај 2023.године.
Смотру ученика СМШпланирамо да одржимосредином децембра месеца
2022.године.Програм који ће ученици певати на смотри биће договорен на састанку
Стручног већа одсека почетком школске године, за сваки разред појединачно.
Интерни часови ће бити одржавани сваког 25. у месецу, а пред такмичења
имаћемо и додатне термине.
Концертна активност:
 Концерти у организацији наше школе:
Јесењи, Новогодишњи, Пролећни ( у сали школе )
- Концерт поводом Дана школе и Концерти у другим салама у граду, а у
организацији школе
- Концерт одсека у некој од сала у граду ( Галерија Коларца, Галерија Артгет,
Атријум Народног музеја....)
Такмичења - ученици соло-певачког одсека учествоваће на такмичењима за
које се определе у овој школској 2022/2023.години.Професорима је присуство на
такмичењима вид стручног усавршавања, упознавања са новим програмима и
тенденцијама у развоју певачке струке.
Стручно усавршавање професора - професори са одсека ће и ове године ићи на
одговарајуће стручне и акредитоване семинаре, а у сврху стручног усавршавања.
Све активности и ученика и наставника соло-певања у школској
2022/2023.години одвијаће се према стручним упутствима и препорукама Тима за
праћење и координисање примене превентивних мера у раду
Руководилац Стручног већа
Миомира Станишић-Шпирић, професор соло певања
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА КАМЕРНУ МУЗИКУ И КОРЕПЕТИТОРЕ
Професори ангажовани за предмет камерна музика су: Мирољуб Аранђеловић,
Радмила Динић,Ирена Симонути и Наталија Типсаревић. Читање с листа ће предавати:
Мирољуб Аранђеловић, Радмила Динић, Јелена Куленовић, Ирена Симонути, Наталија
Типсаревић, Урош Дојчиновић и Ненад Кондић. Клавирски дуо и корепетицију
предаваће Радмила Динић и Јелена Куленовић. Корепетитори у 2022/2023. су: Јасмина
Вукашиновић, Маријана Савов Стојановић, Татјана Вукмировић, Станислава Јефтић
Протић, Марија Сабљић, Маша Бабић, Растко Спасојчевић, Радан Јовановић, Милица
Сабљић, Сања Кнежевић Гавриловић и Зорка Миливојевић. Одсек чини укупно 18
професора.
Настава ће се одвијати према стручним упутствима за организацију рада у
школској 2022/2023. години и препорукама Тима за праћење и координисање примене
превентивних мера у раду школа.
За предмет камерна музика планирано је 11 интерних часова, 3 у првом и 8 у
другом полугодишту. Смотра је планирана за 1. Децембар, а најуспешнији ансамбли ће
одржати концерт у сали школе. Камерни ансамбли ће узети учешће на мешовитим
концертима школе, а планирана су и 2 самостална концерта (март, мај).
За предмет читање с листа смотра ће се одржати у последњој недељи маја
месеца. Професори ће спремати ансамбле за Републичко такмичење (дуа).
Корепетитори ће учествовати на интерним часовима, концертима и
такмичењима у складу са плановима одсека са којима сарађују.
Планира се успостављање сарадње са камерним одсеком музичке школе
„Исидор Бајић“( у виду заједничких концерата, саветовања и сусрета), наставак
сарадње са ФМУ и бившим ученицима који раде или студирају у иностранству, као и
одржавање мастер класа камерне музике.
У 2022/2023. планира се похађање семинара које ће професори бирати по
препоруци Педагошког колегијума.
Све планиране активности ће се одржавати у складу са одлуком Тима по ком
моделу наставе ће школа функционисати а у складу са Оперативним планом рада
школе.
РуководилацСтручног већа
Радмила Динић, професор камерне музике

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА РАНУ МУЗИКУ
Настава: Настава ће се одвијати према стручним упутствима за организацију рада у
школској 2022-2023. години и препорукама Тима за праћење и координисање примене
превентивних мера у раду школа. Уписано је укупно 12 ученика, 7 у основну и 5 у
средњу школу. По новом наставном програму наставу средње школе ће похађати 4
ученика, а 1 по старом.
Настава на Одсеку за рану музику ће се током 2022-2023. одвијати у 4 класе:
- Барокна виолина, проф. Катарина Алексић,
- Ренесансна харфа, проф. Бранислава Вељковић,
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Оргуље, проф. Милица Сабљић,
Чембало, проф. Јована Топалов.
Остале предмете на одсеку за рану музику ће предавати:
Историјска извођачка пракса и познавање литературе, проф. Катарина Алексић
Басо континуо/генералбас и импровизација, проф. Милица Сабљић, проф. Јована
Топалов
Средњевековно и ренесансно свирање и певање, проф. Милица Сабљић,
Заједничко музицирање/Свирање у ансамблу, проф. Јована Топалов
Увод у рану музику, проф. Невена Благојевић Пешић
Историја игре и костима, проф. Невена Благојевић Пешић.

Смотре и јавни наступи: Смотре и јавни наступи ће се одржавати у складу са
епидемиолошком ситуацијом и одлуком Тима по ком моделу наставе ће школа
фунционисати а у складу са Оперативним планом рада школе. Планира се:
- по две смотре из предмета групне наставе: свирање у ансамблу, заједничко
музицирање и средњевековно свирање и певање, по једна на крају сваког
полугодишта,
- 6 интерних часова у учионици 12
- 2 интерна часа у сали школе, по један у сваком полугодишту
- учешће најбољих ученика на јесењем, зимском и пролећном концерту ОМШ и
СМШ као и на концертима посвећеним Дану школе,
концерт дипломаца чембала,
учешће ученика чембала и оргуља на концертима у оквиру Фестивала чембала Ars
Vivendi Clavicembalum 2022. год. и Фестивала оргуља 2023. год.
Стручно усавршавање :
учешће професора и ученика на мастеркласама иностраних уметника у оквиру
фестивала Arsvivendiclavicembalum, Фестивала оргуља и Фестивала ране музике
учешће професора на семинарима Завода за унапређење образовања и
васпитања
Руководилац Стручног већа
др. ум. Јована Топалов, професор чембала

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ТЕОРЕТСКЕ ПРЕДМЕТЕ
У школској 2022/2023. години настава теоретских предмета наше школе ће се
одвијати према стручним упутствима за организацију рада и препорукама Tима за
праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа. Наставници
Теоретског одсека планирају своје годишње обавезе које су прописане Планом и
програмом наставе и учења као и школским календаром прописаним од стране
Министарства просвете Републике Србије.
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За ову школску годину планирано је да се састанци стручног већа одржавају
једном месечно због што бољег праћења квалитета наставе и напретка ученика, а и
због боље комуникације између чланова стручног већа.
Настава ће се одвијати непосредно, у школи према Распореду часова за школску
2022/23. годину. Сва упутства и препоруке МПНТР, Министарства здравља, Кризног
штаба и одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду
школа биће примењивана у складу и у зависности од епидемиолошке ситуације.
СМОТРЕ И ИСПИТИ
Планиране су смотре, предвиђене по плану и програму и то из солфеђа ( за све
ученике основне и средње школе), хармоније, контрапункта, свирање хорских
партитура. За крај 1. полугодишта су планиране смотре из солфеђа ОМШ, а за 2.
полугодиште су планиране смотре из хармоније, контрапункта, свирања хорских
партитура и солфеђа СМШ.
У мају и јуну 2023. године планирају се испити за све ученике који по плану и
програму имају годишњи испит.
У мају 2023. године планирају се пријемни испити за средњу школу, а након тога
и пријемни испити за основну школу.
ТАКМИЧЕЊА
Ученици и њихови наставници појединих предмета теоретске наставе (Солфеђо,
Хармонија, Увод у компоновање, Теорија музике, Музички облици...) планирају за ову
школску годину учешће на бројним такмичењима.
Планирана је већа корелација између предмета теоретске наставе, а и између
основне и средње школе, као и рад на већој мотивацији ученика.

Руководилац Стручног већа
Јована Стефановић, професор хармоније и композиције

СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ОПШТЕОБРАЗОВНУ НАСТАВУ
Настава ће се одвијати према стручним упутствима за организацију рада у
школској 2022/23.
СЕПТЕМБАР:
- стручно веће ООН
- формирање одељења, одељењских заједница
- оеганизовање родитељских састанака
- формирање Ђачког парламента
ОКТОБАР:
- стручно веће ООН
- предавање “Књижевност и музика“, излагач Зорица Вешовић
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НОВЕМБАР:
- стручно веће ООН
ДЕЦЕМБАР:
- стручно веће ООН
- припреме за позоришну представу драмске секције школе "Славенски"
- организовање приредбе поводом Нове године (у сарадњи са музичком
наставом)
- анализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
- предавање „Важност музике у култури Италије“, излагач Драгана Николић
ЈАНУАР:
- зимски распуст
- припрема и одржавање школске славе Свети Сава
ФЕБРУАР:
- стручно веће ООН
- предавање „Напредне технике за припрему јавног наступа“, излагач Марио
Етеровић
МАРТ:
- стручно веће ООН
- анализа успеха и дисциплине
АПРИЛ:
- стручно веће ООН
- предавање„Значај физичких вежби за телесне
инструмената“, излагач Владимир Карановић
- анализа успеха и дисциплине ученика I, II и III године
МАЈ:
-

стручно веће ООН
анализа успеха и дисциплине ученика IV разреда
припреме за крај школске године
Дан школе

ЈУН:
-

пробно полагање државне матуре
стручно веће ООН
анализа успеха и дисциплине на крају школске године
матурски испит
организација матурске вечери

позиције

у

свирању

Руководилац Стручног већа
Марио Етеровић, проф.
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
СМОТРЕ И ТАКМИЧЕЊА
- Прва смотра из солфеђа и теорије музике, за ученике ОМШ биће одржана половином
децембра 2022. године.
- Друга смотра из солфеђа биће половином априла 2023. године.
-Уколико епидемиолошка ситуација у граду и земљи допусти, ученици ће учествовати и
на различитим такмичењима свирања, певања, солфеђо-такмичењима и другим.
КОНЦЕРТИ
- У октобру 2022. године је у плану традиционална сарадња са вртићима „Мића и
Аћим“, ,,Нада Пурић“, ,,Свети Сава“, као и другим вртићима и основним школама,
поводом Дечије недеље - манифестације „Радост Европе“. Школа ће традиционално
сарађивати и са другим вртићима са општине Врачар, Звездара и другим. Распоред
концерата се прави у складу са школским календаром који ће важити од 1. септембра
2022. године, а у глобалу гласи:
- Новембар 2022. – Новогодишњи концерт припремног разреда
- Децембар 2022. – Новогодишњи концерт ОМШ и СМШ
- Aприл 2023. – Пролећни концерт припремног разреда
- Aприл 2023. – Пролећни концерт ОМШ и СМШ
- Мај 2023. – Завршни концерти - наступи ОМШ.
Уколико епидемилошка ситуација у земњи буде повољна, ученици ће
појединачно, или у оквиру камерних састава, оркестра или хора ОМШ наступити на
Фестивалу ОМШ, Републичком такмичењу и другим такмичењима, као и на
свечаностима у оквиру школе: Светосавска академија, Дан школе и другим.
Осим наведених концерата у школи, у плану су појединачни наступи ђакаизвођача на разним такмичењима, фестивалима, пре свега, на традиционалном
Фестивалу основних музичких школа, и у концертним салама у Београду, као и у
другим градовима (о чему је детаљније написано у плановима рада руководилаца
Стручних већа вокално-инструменталних одсека школе). Хор и Оркестар Школе тежиће
ка наступима у салама изван школе, као што су: Коларчева задужбина, сала СКЦ-а, сала
Народне библиотеке, Светосавски плато итд.
Ради сарадње наше музичке школе са београдским основним школама и
вртићима, и ради анимације деце да се упишу у нашу основну музичку школу, као и
претходних година, у другом полугодишту (у априлу и мају 2023. године), биће
организовани анимациони концерти, у музичкој школи или у вртићима „Мића и Аћим“,
„Нада Пурић“, „Петар Други Карађорђевић“, „Свети Сава“ и други, као и у основним
школама: „Јован Миодраговић“, „Синиша Николајевић“, „Свети Сава“, „Петар Други“,
„Светозар Марковић“.
Координатор рада ОМШ
Ана Зечевић, професор солфеђа
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ПЛАН РАДА ТИМОВА И АКТИВА ЗА 2022/2023. ШКОЛСКУ ГОДИНУ
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Стручни актив за развој школског програма:
обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном
процесу и доношењу професионалних одлука у складу са законом
- учествује у изради школског програма
- процесује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане циљеве и
задатке и општих и посебних стицања знања
- учествује у унапређивању школског програма, руководећи се резултатима
процеса евалуације
-

Време

Садржај, активности

Септембар

План и програм наставе и учења
уметничког образовања и
васпитања за средњу Музичку
школу
Усвајање плана ваннаставних
активности
Усвајање плана концертне
активности
Сарадња са органима и стручним
телима школе
Анализа реализације школског
програма за први циклус
Предлог и допуна плана у делу
ваннаставних активности и испита
Анализа реализације школског
програма други циклус
Анализа реализације оперативних
наставних планова и програма

Октобар

Децембар

Јануар

Анализа реализације
ваннаставних активности
ученика

Фебруар

Анализа реализације школског
програма за први и други
разред СМШ
Анализа реализације
индивидуалних планова рада у
првом полугодишту
Анализа реализације школског

Март

Носиоци и
сарадници
Руководиоци актива,
чланови већа, Савет
родитеља

Начин и исходи

Руководиоци актива,
чланови већа,
одељењске
старешине, психолог
Чланови актива,
чланови већа,
одељењске
старешине, психолог,
СР, ШО, директор
Чланови актива,
психолог, директор

Консултације, договор,
разговор, анализа
програма

Чланови актива,
чланови већа,
одељењске
старешине,
психолог, директор
Чланови актива,
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Консултације,
договори, анализа,
дневници рада

Консултације, договор,
протоколи, разговор,
анализа програма

Протоколи,
праћења листе
снимања, разговор,
анализа
Протоколи
праћења,
консултације,
договори, разговор,
анализа, предлози
програма
Консултације,
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Јун
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програма за трећи и четврти
разред СМШ

чланови већа,
одељењске
старешине, директор

договор, протоколи
праћења, разговор,
анализа, предлози
програма
Консултације,
договор, анализа,
предлози промена

Предлог нових поступака у
организацији пријемних
испита за ОМШ
Реализација сарадње са ОШ и
предшколским установама
Анализа реализације школског
програма

Професори
инструмената и ТО
предмета,
психолог, СР, локални
партнери
Професори
Професори
Консултаци
инструмената и ТО
инструмената и ТО
договор, ан
предмета,
предмета,
предлози п
психолог, СР, локални партнери
психолог, СР, локални партнери

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Као и претходних година, актив за развојно планирање одржаваће редовне
састанке на којима ће се благовремено анализирати прилике у музичкој школи и у
складу са њима, као и у складу са општим приликама у друштву и просвети, планираће
се кораци за најбоље могуће функционисање Школе на свим нивоима.
Како је музичка школа пре свега образовна установа, Актив на годишњем нивоу
сагледа све сегменте наставе, почев од усклађености распоредa часова, преко
редовности одржавања стручних актива, родитељских састанака, одељенских и дугих
већa, па све до организовања смотри, аудиција за такмичења, фестивале и друге
манифестације, у којима ће се школа приказати изван својих граница тј. изван зграде у
којој делује образовно. Актив планира и учешће ученика школе у најважнијим
манифестацијама у земљи, као што су Републичко такмичење, Фестивал ОМШ Србије и
друга. Заслуженим учествовањем у најважнијим пројектима у оквиру музичке школе
(тј. након положених аудиција), одабраниученици се мотивишу да учествују у
такмичењима и различитим програмима како у земљи тако и изван ње.
Осим квалитетне наставе, Aктив планира и унапређивање квалитета и нивоа
способности стручног кадра – наставника, пре свега, организовањем семинара, masterklass посета и других форми усавршавања. Циљ је да наставнициунапреде своја зњања
и овладају савременим методама у настави, као и начинима афирмације своје
професије у земљи и иностранству.
Планови актива за развојно планирање односе се и на благовремено
сагледавање потреба у побољшању рада школе, било да је у питању реновирање
појединих просторија, куповине инструмената, замене нотних табли за писање или
намештаја, уградње клима-уређајаи других потреба.
Све наведене активности имају за циљ да се васпитно-образовни процес рада у
музичкој школи одвија на највишем могућем нивоу, чиме би се задржао одавно
признати реноме Школе и тиме позвао велики број будућих ученика – првака у будуће
разреде основне и средње музичке школе.

77

Музичка школа

2022/2023

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА У ШКОЛИ
Тим за самовредновање планира израду извештаја за једну област у трећем
процесу самовредновања: Настава и учење .
Током школске 2022/2023. тим планира припрему анкета и осталих података из
школске документације, као и организацију њихове поделе ученицима, родитељима и
наставницима.
Други део рада, који укључује анализу добијених података, као и писање
извештаја је планиран за друго полугодиште 2022/2023.
Укупно су планирана 4 радна састанка тима, на којима ће се доносити
оперативне одлуке и усаглашавати процедура за текуће послове.

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ
Задатак тима је праћење свих облика образовно-васпитног рада у циљу
побољшавања и унапређивања целокупног образовно-васпитног рада у школи. У том
смислу је сачињен план рада Тима за школску 2022/2023. годину који је обухватио
посете разредној, групној и индивидуалној настави.
Наставља се са успешним програмом адаптације ученика првог разреда ОМШ и
СМШ.
Школа ће наставити стратегију примењивања похвале као начина мотивације
ученика и запослених. Сваки успех ученика и наставника ће се јавно оглашавати, како
на веб страницама школе, тако и на огласној табли, стручним већима и разредним
часовима.
Вештина препознавања индивидуалности, као један од препознатљивих
квалитета наше школе, ће се наставити кроз развој индивидуалности који се подстиче
посебним програмима адаптираним за конкретног ученика.
Наставници главног предмета ће и даље наставити да воде детаљну евиденцију
о свим плановима, развојним фазама и постигнућима својих ученика.
У току године планирана су четири састанка тима.
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ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
План рада тима у школској години 2022/2023.:
-Оснаживање наставника за креирање наставе и учења оријентисане на развијање
међупредметних компетенција ученика.
- Наставници ће наставити са праксом повезивања исхода и садржаја програма наставе
и учења са развијањем међупредметних компетенција
- Подржавање улоге наставника у развијању међупредметних компетенција ученика,
- Помагање наставницима да идентификују и планирају одговарајуће активности које
доприносе развијању међупредметних компетенција код ученика.
Приликом глобалног и оперативног планирања, наставници ће користити
међупредметне и предметне компетенције и стандарде, као и исходе постигнућа.

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
Планиране активности тима у школској години 2022/2023.:
Прављење оперативног плана рада и његово имплементирање у Годишњи план
рада школе.
Прављење плана стручног усавршавања на нивоу школе за 2022/2023.
(акредитовани семинари и стручни скупови).
Прављење плана стручног усавршавања у установи за 2022/2023. и његова
презентација на наставничком већу.
Координатор тима за стручно усавршавање и чланови тима водиће евиденцију
стручног усавршавања на нивоу већа и школе. Сваки наставник ће да води личну
евиденцију стручног усавршавања.
Наставак сарадње тима за инклузивно образовање и тима за стручно
усавршавање. Наставак сарадње са Заједницом музичких и балетских школа Србије.
Тим планира два састанка током школске године 2022/2023.
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ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА
Током школске године 2022/2023. психолог планира да настави са праксом задавања
тестова професионалне оријентације са заинтересованим ученицима, као и са
завршним разредима.
У сарадњи са Ђачким парламентом, у сали школе, планирана је презентација
Академија Музичких Уметности. Планира се и посета и трибина са бившим ученицима
школе који развијају своје музичке каријере на међународној сцени. Планира се више
мастер класова и предавања гостојућих професионалних музичара током школске
године који би презентовали могућности даљег школовања и усмеравања каријере
(уколико се стекну услови у оквиру пандемијске ситуације).
На крају школске године одељенске старешине и наставници ће евидентирати даље
школовање ученика завршних разреда.

ТИМ ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ НАСТАВЕ
За праћење реализације програмских задатака наставника и ученика у школи се
води стандардна и Законом одређена педагошка документација:
1. Дневник образовно-васпитног рада – ес Дневник.
2. Матична књига.
3. Прописана евиденција о полагању испита – записник о годишњем, поправном,
разредном испиту, испиту за ванредног ученика, матурском испиту и о
издатим сведочанствима;
као и непрописана:
1. Припрема наставника за рад
2. Евиденција о стручном усавршавању наставника
3. Евиденција о раду стручних већа
4. Евиденција о раду слободних активности
5. Евиденција о дежурству у школи
6. Евиденција о посети часовима
7. Записник о раду Наставничког већа

Садржаји
Анализа реализације
редовне, допунске,
додатне наставе и
ваннаставних активности
изборних и факултативних
увидом у документацију
Анализа реализације рада
Одељењског већа на

носиоци
Тим за мониторинг и
евалуацију наставе

време
септембар, јун

директор, помоћници
директора

септембар, јун
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Анализа стручног
усавршавања наставника,
коришћења стручне
литературе и увођења
иновација на основу
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документацију
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Тим за мониторинг и
евалуацију наставе

јун

директор, психолог

јун

Вредновање резултата рада ученика врши: предметни наставник проверавањем
знања и оцењивањем, Одељењско веће, Наставничко веће и одељењска заједница
анализом рада, предлагањем и доделом похвала, награда и васпитно-дисциплинских
мера.
Вредновање резултата рада наставника врши директор школе на основу:
 увида у непосредну реализацију образовно-васпитног рада,
 увида у припреме наставника за рад,
 резултата постигнутих на тестирању, такмичењима и смотрама,
 мишљења просветних саветника и на основу извршених консултација,
 доприноса побољшању образовно-васпитном раду применом савремене
технологије, иновација.

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Активности
Израда Годишњег акционог плана
за ИО
Анализа ситуације у одељењу и
и прикупљање података о деци која
испуњавају услове за рад по ИОП-у
и убрзано школовање
Анализа прикупљеног материјала
и процене о ученику
Израда ИОП обрасца за ученика
лични подаци о ученику
педагошки профил

Одобрење ИОП-а од стручног тима
и његово прослеђивање

Реализатори
Стручни тим за ИО

Време
реализације
јун, август

професори музичке наставе
одељењске старешине
психолог

септембар јун

стручни тим за ИО

септембар
јун
септембар –
јун

ИОП тим за датог ученика
(одељењски старешина,
наставник музичке наставе,
родитељ,
психолог)
стручни тим за ИО
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ИОП тим за датог ученика

Утврђивање испуњености услова да
Наставничко веће
ученици који постижу изузетне резултате
полагањем испита заврше започети и
наредни разред
Остваривање сарадње са органима
Стручни тим за ИО и
локалне самоуправе и другим,
ИОП тим
организацијама установама и
институцијама
Појачавање наставничких компетенција стручни тим за ИО
континуирано стручно усавршавање
(стручни семинари, праћење стручне
литературе)

септембарјун
септембар јун

септембар –
јун

септембар –
јун

У току школске 2022/23. године биће одржано четири састанка, а по потреби их
може бити и више.
Улога стручног тима за ИО биће да:
- идентификује децу са изузетним способностима
- формира тимове за пружање додатне подршке
- усваја ИОП-е
- прати реализацију ИОП-а
- врши евалуацију исхода ИОП-а
- осмишљава мере за спровођење инклузивног образовања у школи
Сарадња са професорима ће се одвијати кроз следеће активности: саветодавни
рад, праћење и унапређивање наставничких компетенција, пружање помоћи у изради
педагошког профила ученика, пружање помоћи у реализацији и модификацији ИОП-а.
Сарадња са родитељима ће се одвијати кроз следеће активности: саветовање и
информисање родитеља о потреби ученика за додатном подршком, прикупљање
релевантних података о способностима и могућностима ученика, омогућавање
укључивања у израду ИОП-а.
Сарадња ће се одвијати и са стручним органима и тимовима школе.
Сарадња са институцијама и организацијама на локалном, градском и
рипубличком нивоу које су од значаја за унапређивање инклузивног образовања.
Професори музичке наставе, у сарадњи са психологом ће прикупити податке о
ученицима који постижу изузетне резултате и тиме стичу право да полагањем испита
заврше започети и наредни разред. Наставничко веће утврђује испуњеност услова за
остваривање тог права.
Вођење документације ће се одвијати у форми: записника са састанака тима за
ИО, а који ће се одржавати у зависности од динамике активности у вези са
имплементацијом инклузивног модела, евиденције о сарадњи са релевантним
институцијама и организацијама на локалном, градском и републичком нивоу, досијее
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ученика и евиденцију рада са ученицима и родитељима ученика за које се изграђује
ИОП, школску документацију ученика.
Анализа рада ће се обавити кроз анализу успеха реализације планираних
активности Стручног тима за инклузивно образовање и Тима за израду Индивидуалних
образовних планова на крају првог и другог полугодишта и извештаја о раду Стручног
тима за инклузивно образовање на крају првог и другог полугодишта.
Руководилац Тима
Невена Благојевић-Пешић, проф

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА У ШКОЛИ
На редовним месечним и хитним састанцима тим ће се окупљати, а на основу
анализе стања, у односу на уочене примере насиља, злостављања или занемаривања
деце предузети прописане мере.
Програм заштите ученика од насиља сачињен је на основу Посебног протокола за
заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно –
васпитним установама, који је сачинила Влада Републике Србије, Министарство
просвете, 2007. године и Правилника о примени протокола, 2010.
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног
вербалног или невербалног понашања које има за последу стварно или потенцијално
угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика. Насиље може имати
различите форме: физичко, емоционално/психолошко, сексуално насиље и
злоупотреба, насиље коришћењем информационих технологија, злоупотреба,
занемаривање и немарно поступање и експлоатација деце. Различити облици насиља
се преплићу и условљавају.
Општи циљ Посебног протокола и на основу њега сачињеног Програма је унапређивање квалитета живота деце/ученика применом:
- Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце/ученика
- Мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и
занемаривање.
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Превенција се остварује кроз више области.

Рад са наставницима

Услови рада школе

Обл.

Време
реализације
током
школске
године

Носиоци
реализације
сви
запослени,
тим, НВ

септембар

тим

Упознавање са функционисањем система
социјалне заштите деце/ученика

септембар

тим

Упознавања ученика, наставника и
родитеља са онлајн ресурсима на тему
Превенције дигиталног насиља

током године

Упознавање ученика, наставника и
родитеља са националном платформом
„Чувам те“

током године

Примена Кодекса понашања

током године

Ученици,
сви
запослени,
директот,
психолог
директор,
психолог,
ученици,
наставници
ОС, сви
запослени

Активност и начин реализације
Поштовање Кућног реда школе
Дежурство наставника и ученика у школи
Физичко обезбеђење објекта – видео
надзором
Обавеза пријављивања лица која нису
радници школе
Дежурним ученицима и наставницима
Развијање и неговање богатства
различитости културе
Понашање у оквиру васпитно –
образовних активности
Упознавање са Програмом заштите
деце/ученика од насиља
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Развијање комуникацијским вештина –
током године
семинари, стручна литература (Праћење)
Рад на развијању кооперативне климе у
одељењу – ЧОС, радионице, посете,
излети, дружења
Сензибилизација наставника за
препознавање насиља, запостављања,
занемаривања
Повећање компетенција наставника за
решавање проблема ученика
Развијање вештина ефикасност реаговања
у ситуацији насиља (семинари,
консултације, праћење литературе)
Упознавање тапослених са проблемима
током године
везаним за тговину људима и чек листом
индикатора за прелиминарну
идентификацију трговине људима

сви
запослени,
предавачи,
психолог

сви
запослени,
психолог

ТИМ ЗА КОНЦЕРТНУ ДЕЛАТНОСТ
Тим за концертну делатност чине професори чланови Педагошког колегијума:
1. Татјана Ђорђевић
2. Ана Зечевић
3. Миомира Станишић Шпирић
4. Ненад Кондић
5. Радмила Динић
6. Јована Стефановић
7. Марио Етеровић
8. Јована Топалов
9. Предраг Стефановић
10. Небојша Јанковић
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ПЛАН ИНТЕРНИХ И ЈАВНИХ ЧАСОВА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023.
(Интерни часови одржавају се од 17:00, осим уколико је у плану назначено друго време
његовог почетка)
Септембар
Гудачи: 13 (уторак), 15 (четвртак), 23 (петак)
Клавири: 12 (понедељак), 20 (уторак), 28 (среда)
Певачи: 24 (субота)
Гитаре: 16 (петак), 21 (среда)
Камерна м.: 18 (понедељак), 23 (петак)
Рана м.: /
Дувачи: 17 (субота), 27 (уторак)
Октобар
Гудачи: 1 (субота), 6 (четвртак), 12 (среда), 18 (уторак), 29 (субота)
Клавири: 7 (петак), 13 (четвртак), 19 (среда)
Певачи: 25 (уторак)
Гитаре: 10 (понедељак), 21 (петак)
Камерна м.: 11 (уторак), 22 (субота)
Рана м.: 3 (понедељак)
Дувачи: 7 (петак), 14 (петак), 27 (четвртак)
Новембар
Гудачи: 2 (среда), 10 (четвртак), 25 (петак), 26 (субота)
Клавири: 1 (уторак), 14 (понедељак), 23 (среда)
Певачи: 17 (четвртак), 25 (петак)
Гитаре: 8 (уторак), 9 (среда), 28 (понедељак)
Камерна м.: 7 (понедељак), 16 (среда), 22 (уторак)
Рана м.: /
Дувачи: 8 (уторак), 15 (уторак), 24 (четвртак).
- 3. 11. 2022. (четвртак) – Смотра технике клавириста 4-6. р. ОМШ, соба 22
- 4. 11. 2022. (петак), 9:00-19:00 – Смотра технике 1-4. р. СМШ клавира, сала
- 5. 11. 2022. (субота) – Концерт најбољих етида клавириста 17:00-20:00
- 7. (понедељак) и 8. 11. 2022 (среда), 8:00-17:00 – Смотра гудача ОМШ
- 18. 11. 2022. (петак) – 16:00-19:00 – Јесењи концерт ОМШ и СМШ
- 28. 11. 2022. (понедељак) од 9:00-17:00 – Смотра дувачког одсека - скале
- 29. 11. 2022. (уторак), 17:00-19:00 – Јавни час 2. разреда ОМШ клавира
- 30. 11. 2022. (среда) од 17:00 – 19:00 – Јавни час 3. разреда ОМШ клавира
Децембар
Гудачи: 5 (понедељак), 9 (петак), 10 (субота), 13 (уторак), 22 (четвртак)
Клавири: 1 (четвртак), 6 (уторак), 17 (субота)
Певачи: 7 (среда), 26 (понедељак)
Гитаре: 2 (петак), 8 (четвртак), 28 (среда)
Камерна м.: 12 (понедељак), 24 (субота)
Рана м.: 3 (субота)
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Дувачи: 8 (четвртак), 13 (уторак), 14 (среда), 23 (петак)
- 1. 12. 2022. (четвртак), од 9:00-17:00 – Смотра из камерне музике
- 2. и 3. 12. 2022. (петак и субота), соба 22 – Смотра упоредног и т.о. клавира
- 14. 12. 2022. (среда), 10:00-17:00 – Смотра певачког одсека
- 21. 12. 2022. (среда) од 16:00-19:00 – Заједнички Новогодишњи концерт ОМШ и СМШ.
- 27. 12. 2022 (уторак), 17:00-18:00 – Новогодишњи концерт припремног разреда
Јануар
Гудачи: 18 (среда), 24 (уторак), 26 (четвртак)
Клавири: 17 (уторак), 19 (четвртак), 28 (субота)
Певачи: 31 (уторак)
Гитаре: 20 (петак), 21 (субота), 30 (понедељак)
Камерна м.: 16 (понедељак)
Рана м.: /
Дувачи: 23 (понедељак), 25 (среда)
- 27. јануар 2023. – Светосавска академија
Фебруар (Нерадни дани су и 15. и 16. фебруар 2023.)
Гудачи: 1 (среда), 3 (петак), 11 (субота), 27 (понедељак)
Клавири: 2 (четвртак), 8 (среда), 10 (петак), 18 (субота)
Певачи: 9 (четвртак), 25 (субота)
Гитаре: 4 (субота), 13 (понедељак), 21 (уторак)
Камерна м.: 6 (понедељак), 8 (среда), 28 (уторак)
Рана м.: 7 (уторак)
Дувачи: 11 (субота), 14 (уторак), 20 (понедељак)
- 22, 23. и 24. 02. 2023 (среда, четвртак, петак) 8:00-20:00 – Такмичење „Славенски“ –
клавир, сала
Март (Републичко такмичење биће оквирно од 26. 03. до 06. 04. 2023. године. Тонске
пробе биће организоване у Сали током целог дана, од 20. до 25. 03. 2023. од 8:00-17:00
– распоред интерних часова у овом периоду је подложан промени.)
Гудачи : 1 (среда), 6 (понедељак), 10 (петак), 20 (понедељак)
Kлавири: 2 (четвртак), 8 (среда), 16 (четвртак)
Певачи: 14 (уторак), 23 (четвртак)
Гитаре: 6 (понедељак), 22 (среда)
Камерна м.: 8 (среда), 13 (понедељак), 24 (петак)
Рана м.: 9 (четвртак)
Дувачи: 7 (уторак), 15 (среда), 21 (уторак).
- 2. и 3. 03. 2023. (четвртак и петак) – 8:00-20:00 Школско такмичење Клавирског одсека
- 4. 03. 2023. (субота) – 18:00-20:00 – Завршни концерт такмичара Клавирског одсека
- 11. 03. 2023 (субота), 14:30-18:00 – Јавни час 1. разреда ОМШ клавира
- 17. и 18. 03. 2023. (петак и субота) 2023. – 8:00-19:00 – Школско такмичење Гудачког
одсека
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- Од 20.до 25. 03. 2023, 8:00-17:00 – Тонске пробе за Републичко такмичење гудача
- Од 25. марта до 06. априла 2023 (оквирно), 8:00-21:00 – Републичко такмичење
гудача.
Април (Ускршњи распуст почиње 7. априла 2023.)
Гудачи: 12 (среда), 21 (петак), 27 (четвртак),
Клавири: 13 (четвртак), 18 (уторак), 22 (субота)
Певачи: 25 (уторак)
Гитаре: 24 (понедељак), 29 (субота)
Камерна м.: 20 (четвртак)
Рана м.: /
Дувачи: 11 (уторак), 19 (среда) 28 (петак)
- 3. и 4. 04. 2023- (понедељак и уторак) – Смотра упоредног и Т.М. клавира, соба 22
- 26. 04. 2023. (среда) – Пролећни концерт припремног разреда, 17:00-18:30
- 28. 04. 2023. (петак) – Пролећни концерт ОМШ и СМШ, 16:00-19:00.
Мај
Гудачи : 3 (среда), 8 (понедељак), 16 (уторак), 18 (четвртак)
Клавири: 4 (четвртак), 10 (среда), 19 (петак)
Певачи: 25 (четвртак)
Гитаре: 5 (петак), 17 (среда)
Камерна м.: 6 (субота), 12 (петак), 15 (понедељак)
Рана м.: 20 (субота)
Дувачи: 9 (уторак), 11 (четвртак), 13 (субота)
- 21. мај 2023. (уторак) Смотра соло-певача ОМШ, 10-17:00.
Јун (Због годишњих и дипломских испита коришћење сале у овом месецу се усклађује
правовременим уписом термина у књигу)
План интерних и јавних часова сачинили су чланови Педагошког колегијума.
Све наведене активности ће се изводити уз поштовање свих заштитних мера у
спречавању ширења ковид-вируса.

ТИМ ЗА ПРОЦЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ШКОЛИ
Планиране активности тима за школску годину 2022/2023.:
Организатор наставе ће урадити план дежурстава дежурних наставника у школи,
а по потреби и у дворишту школе. План ће се активно мењати према потреби на терену
а списак дежурних наставника ће увек бити истакнут на огласну таблу.
Стручни сарадник – психолог ће организовати два предавања на тему
безбедности ученика школе у сарадњи са МУП „Врачар“.
Наставиће се редовна сарадње са Центром за социјални рад у случају
појављивања проблематичних понашања ученика на основу извештаја одељењских
старешина и предметних наставника.
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Одељењске старешине ће одржавати контакт са родитељима путем онлајн
платформи на којима ће упознати ученике и родитеље о мерама безбедности и
обавезама ученика и родитеља у погледу њиховог спровођења.
Помоћно техничко особље ће наставити са повећаним нивоом активности зарад
смањивања ризика од пандемијске ситуације у контексту хигијене и безбедности
присутних у школи.
Евидентирање свих лица која улазе у школу ће се водити свакодневно.
Наставиће се сарадња са комуналним службама ради обезбеђења тротоара и
унутрашњег дворишта.
Планирана је редовна годишња провера хидраната, ватрогасних апарата.
Током зиме, као и увек, организоваће се редовно чишћење снега и одржавање
тротоара.
Наставиће се сарадња са школским полицајцем који ће редовно дежурати по
плану испред школских објеката.

ТИМ ЗА КРИЗНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Директор школе руководи радом Тима за кризне интервенције који окупља ако
се у школи догоди:
- природна смрт ученика (у школи или ван ње, на екскурзији, )
- убиство ученика (у школи или ван ње)
- самоубиство ученика (у школи или ван ње)
- саобраћајна несрећа у којој озбиљно страда ученик или наставник (у близини
школе, али и далеко од ње)
- насиље већих размера (масовна туча у школи, злостављање било које врсте)
- природна смрт, убиство или самоубиство наставника
- одвијање наставе после неке интензивне катастрофе која је погодила целу
заједницу или њен значајан део,
- угрожавање здравља становништва (епидемија, пандемија)
План активности директора школе – руководиоца тима за кризне
интервенције:
Примљена је информација о догађају:
1. Проверити одмах телефоном веродостојност ове информације преко поузданих
извора: полиције, породице, локалних институција и сл
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2. Уколико је информација тачна, треба одмах позвати чланове Кризног тима. Ако
да је потребно, позвати још неке сараднике, али њихов број не би требало да
буде већи од 9 чланова
3. Телефоном обавестити све запослене (укључујући и помоћно особље) о
кризном догађају и „у међусмени“ закажите хитан састанак свих запослених. На
том састанку поделити са особљем проверене информације везане за кризни
догађај Упознати све запослене са тешкоћама које ће можда имати наредних
дана.
4. Нагласити да представнике медија упућују на особу која је задужена да даје
информције и која једина може да контактира са медијима. А то је директор.
5. Упознати запослене да помоћ могу да потраже од стручног сарадника.
6. Наложити да се фотокопира текст „Упутства за наставнике“, који ће се поделити
свим наставницима.
7. Позвати породицу/е погођених кризним догађајем и договорите се са њима око
њихових жеља у вези са пружањем информација школском особљу и
ученицима
8. Размотрити све добијене информације и одредити које ћете информације
проследити запосленима у школи, ученицима, родитељима ђака и медијима
9. Одредити на који начин ће информације бити прослеђене (у писменој или
усменој форми).
10. Припремити Саопштење које ће се прочитати ученицима (по потреби)
11. Обавештење које ће се упутити родитељима других ученика (по потреби)
12. Одредити просторију у којој ће стручни сарадник обављати саветодавни рад са
запосленима и ученицима којима је таква помоћ потребна.
13. Други дан почети кратким састанком са особљем које је у преподневној смени
и обавестити их о новим информацијама, уколико их има
14. Утврдити да ли је потребно да се обезбеди замена за наставнике
15. Охрабрити запослене да, уколико за то постоји потреба, потраже помоћ од
одговарајућих стручних лица.
Уколико се кризни догађај завршио фатално (смрт ученика или наставника)
обавестити особље о времену сахране и договорити се око протокола у вези са
сахраном.
1. Заједно са особљем идентификовати особе које су најугроженије: чланове
породице најбоље другове или другарице, особу са којом је пострадали био у
емотивној вези итд.
2. Исти састанак одржати и са особљем у поподневној смени.
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3. Током дана одржати састанак кризног тима. На том састанку: Подсетити
стручног сарадника да прати реакције најугроженијих особа
4. Одлучити да ли неке школске догађаје (екскурзије, тестирање, писмени задаци,
и културна догађања) треба отказати или померити датум одржавања).
5. Трећи дан почети радни дан кратким састанком запослених из прве смене (као и
из друге смене) и информисати их о корацима које је кризни тим предузео. Чак
и онда када нема неких нових информација важно је одржати тај састанак, јер
на тај начин особљу се упућује порука да нису сами и да се поштују њихова
осећања
6. Договорити се са породицом око евентуалне комеморације у школи
7. Уколико је у питању смрт ученика, одредити особу која ће сакупити све личне
ствари преминулог и, у погодном тренутку, вратити његовој породици.
Активности у данима који следе зависиће од типа кризног догађаја, који је
школску заједницу довео до кризе.
Уколико је у питању одлазак ученика на сахрану неопходно организовати
разговор са ученицима а потом обезбедити непрестано присуство и подршку
наставника и чланова Тима.
Праћење ситуације након кризног догађаја од посебног је значаја.
Препоручује се да се неколико недеља по догађају одржи састанак особља са Кризним
тимом и да се анализира ефикасност школе у превладавању кризног догађаја. То,
такође, може да буде прилика да се процени колико је свако појединачно превладао
кризну ситуацију. Потребно је упозорити наставнике на могуће одложене реакције туге
код ученика. Реакције на смрт или несрећу могу се појавити тек после неког времена и
то најчешће код особа које показују мало осећања током трајања несреће. У дужем
временском периоду треба посебну пажњу посветити блиским пријатељима
преминулог.
Кризни тим ће (по потреби) после две-три недеље организовати састанак са
заинтересованим родитељима. Сврха овог састанка је да се родитељима пружи
могућност да говоре о својим осећањима и да процене колико је школа адекватно
реаговала на кризни догађај. Овакви састанци могу да окупе и већи број родитеља.
Омогућити (по потреби) родитељима индивидуалне разговоре са стручним
сарадником или разговор у малим групама.
Охрабрити наставнике да разговарају са ученицима о кризном догађају и да
региструју оне облике понашања који делују екстремно и необично. Наставити редовну
наставу што пре али, ако се појави потреба, омогућити ученицима даље разговоре о
кризном догађају.
Да би комуникација са медијима била коректна и у функцији смиривања кризе,
потребно је да се Кризни тим, на челу са директором, побрине да спречи да се о
кризном догађају пише на сензационалистички начин и да се заштите ученици и
особље .
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9. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА
УСТАНОВЕ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Чланови Школског одбора:
Представници запослених:
Јелена Гостовић, Огњен Грчак, Маријана Савов Стојановић
Представници родитеља:
Радивоје Јанковић, Јелена Толић, Јелена Кастратовић
Представници локалне самоуправе:
Ирена Станковић, Дарко Вучељић, Младен Достанић
Представници ученика:
Марија Ралевић и Душица Димитријевић
Активност рада Школског одбора засниваће се на одредбама Закона о основама система
образовања и васпитања, Закона о основној школи и Закона о средњој школи, Статута школе и
биће усмерена на најважнија питања од интереса за рад Школе.

ПЛАН РАДА












Доношење осталих општих аката, ради усклађивања са новим прописима;
Усвајање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе за школску 2021/22.
годину;
Доношење Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. годину;
Доношење Финансијског плана школе;
Усвајање Извештаја о пословању, годишњег обрачуна и извештаја о извођењу екскурзије;
Доношење Плана стручног усавршавања запослених и усвајање Извештаја о његовом
остваривању;
Усвајање Извештаја о остваривању развојног плана
Усвајање Извештаја о самовредновању
Разматрање поштовања општих принципа, остваривања циљева образовања и васпитања и
стандарда постигнућа и предузимање мера за побољшање услова рада и остваривања
образовно-васпитног рада;
Обављање других послова у складу са законом.
Председник Школског одбора
Јелена Гостовић
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ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
Документ израђен на основу Правилника о стандардима компетенција директора установа образовања и васпитања Сл. гласник
38/2013 и Развојног плана школе 2022/2026. године

I Област:

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ

II Област:

ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ

III Област:

ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ

IV Област:

РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА,
РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

V Област:

ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ

VI Област:

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
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I Област: РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ
Стандарди:
1.1. Развој културе учења
1.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
1.3 Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи
1.4. Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу
1.5. Праћење и подстицање постигнућа ученика

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Формирање Ученичког парламента
- Стварање безбедне средине у школи уз поштовање Препоручених
мера превенције COVID-19 које је израдио Институт за јавно здравље
„Милан Јовановић Батут“
- Прављење распореда часова

септембар
током целе године

август и септембар 2022.
године

- Планирање мастер класова за ученике

током целе године

- Организација културне и концертне делатности

током целе године

- Планирање студијског путовања ученика старијих разреда средње
школе
- Инструктивно-педагошки рад

април
током целе године

- Организација ваннаставних активности
- Сарадња у идентификацији даровитих ученика, координација и
учешће у раду са даровитим ученицима

током целе године
током целе године

94

НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
директор, психолог
директор организује рад
помоћног особља, сви
запослени
директор, помоћник
директора, наставници
руководиоци стручних већа,
директор, наставници, ученици
директор, помоћник
директора, руководиоци
стручних већа, наставници
главног предмета, ученици
директор, помоћник, секретар
школе
директор, психолог, помоћник
директора
одељењске старешине
директор, наставници,
психолог

Музичка школа
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- Праћење ученика са тешкоћама у раду и понашању. Предлагање
одговарајућих активности.

током целе године

- Праћење припрема за такмичења ученика у земљи и иностранству
- Анализа рада и извештај о успеху у 1. полугодишту, мере за даљи рад

током целе године
децембар

- Организација припреме и прославе школске Славе - Свети Сава

јануар

- Избор учесника за концерте поводом Дана школе

март-април

- Припреме за прославу Дана школе – (свечани концерт на КНУ и
концерт ученика основне школе у мају 2023.)

март, април, мај

- Организација Републичког такмичења у школи

март-април

- Увид и праћење припрема за Републичко такмичење

септембар-април

- Увид и праћење припрема за Фестивал ЗМБШС, избор такмичара за
екипу школе
- Саветодавни рад са ученицима који испољавају проблемске облике
понашања
- Анализа проблема у вези са оцењивањем, педагошко-инструктивни
рад и сарадња са наставницима у циљу отклањања истих. Увид у
комплетну документацију наставника.
- Организација завршних концерата најбољих ученика школе

фебруар-март
током целе године
током целе године

мај
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директор, наставници,
одељенске старешине,
психолог, педагог
наставници главног предмета
директор, одељењско веће,
психолог, педагог
директор, помоћник
директора, руководиоци
стручних већа, наставници
главног предмета
комисија Наставничког већа
бира тачке на преслушавању
директор, помоћник
директора, руковидиоци
стручних већа, наставници,
ученици
директор, руководиоци
стручних већа, наставници
главног предмета
директор, руководиоци
стручних већа, наставници
главног предмета
директор, Педагошки
колегијум
директор, одељењске
старешине, психолог, педагог
директор, помоћник
директора, одељењске
старешине, психолог
директор, помоћник
директора, руководиоци
стручних већа
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- Поправка инструмената
- Богаћење нототеке, наставак на дигитализацији нотног садржаја

током целе године
током целе године

- психолошко истраживање утицаја музичког образовања на развој
општих и музичкихспосбности (тестирање деце стандардизованим
психолошким тестовима (тест опште способности, тест музичке
способности и тест личности)
- обрада и анализа тестова опште способности, музичке способности и
теста личности

септембар-новембар 2022.

- вођење радионица за превазилажење треме
- осмишљавање нових садржаја за радионице
- координација израде ИОП-а у
- осмишљавање анкета у оквиру самовредновања,статистичка обрада
података анкетирања у оквиру самовредновања
- израда електронских презентација за професоре и ученике
- праћење изостанака ученика

током целе године
октобар/новембар 2022.
током целе године
током целе године

фебруар-март 2023.

новембар/децембар 2022.
током целе године
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зависи од врсте инструмента
нототекар, уз надзор
директора
психолог школе

психолог (директор врши увид)
Сви уценици 1. разреда СМШ
који желе раде тестове на
почетку сваке школске године.
Резултати ће се користити за
вишегодишњи пројекат у
сарадњи са ФМУ у којем ће се
проучавати да ли постоји
повезаност општих
способности, музичких
способности, личности и
музичког образовања.
Тестирање је добровољно уз
сагласност
родитеља/старатеља
психолог (директор врши увид)
психолог (директор врши увид)
психолог (директор врши увид)
психолог (директор врши увид)
психолог (директор врши увид)
координатори (одељењске
старешине једном недељно
уносе неоправдане изостанке)
директор има увид
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II Област:
ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
2.1. Планирање рада установе
2.2. Организација установе
2.3. Контрола рада установе
2.4. Управљање информационим системом установе
2.5. Управљање системом обезбеђења квалитета у установи
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Планирање пројеката у Школи

септембар 2022.

- Праћење израде Летописа школе

током целе године

- Праћење ажурирања сајта школе
- Састанци стручних актива и Тимова

током целе године
септембар, фебруар (по
потреби чешће)
по потреби
септембар

- Увођење нових наставника у процес рада
- Израда предлога организационе шеме обављања свих послова у
школи
- Подела задужења и решења о радним обавезама
- Формирање и допуна стручних тимова и актива
- Утврђивање распореда часова за све облике рада и дежурства
наставника, увид у планове и распоред
- Припреме и руковођење седницама Наставничког већа

током целе године
септембар
септембар
септембар, новембар,
децембар, април, мај, јун,
август, а по потреби и
чешће
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НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
директор, помоћник
директора, Педагошки
колегијум
директор, помоћник
директора, Педагошки
колегијум
директор, помоћник директора
чланови тимова и актива са
координаторима
директор, ментори, психолог
директор, помоћници
директора
директор
директор, чланови тимова са
координаторима, психолог
помоћник директора,
директор, психолог
директор, помоћници
директора, стручни сарадници,
наставници
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- Припреме и руковођење Педагошким колегијумом

сваког месеца, а по
потреби и чешће

- Утврђивање броја часова редовне наставе, допунског и додатног рада
и ваннаставних активности
- Анализа реализације васпитно образовног рада – на крају сваког
класификационог периода
- Преглед педагошке документације - преглед и анализа

септембар
новембар, децембар,
април, јун
током целе године

- Праћење реализације активности из Развојног плана

током целе године

- План уписа у СМШ и ОМШ за наредну школску годину

децембар 2022.-фебруар
2023.

- Израда извештаја о раду директора у 1. полугодишту
- Израда различитих извештаја за потребе педагошких и друштвених
институција
- Контрола података из информационог система школе, базе података
ученика
- Организација припрема за полагање пријемног испита у средњу
музичку школу

јануар 2023.
у зависности од потребе
током целе године
јануар - мај 2023.

- Припрема и реализација 15. Клавирског такмичења „Славенски“

септембар 2022. до
фебруара 2023. године

- Припрема и реализација гостовања чланова Асоцијације флаутиста из
Трста у оквиру заједничког пројекта
- Организација и план рада око уписа ученика у први разред основне
школе

септембар – новембар
2022.
септембар-мај

- Анализа успеха и дисциплине ученика завршног разреда СМШ

током целе године
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директор, помоћници
директора, руководиоци
стручних већа
директор, помоћник директора
Одељењска већа средње
школе, стручни сарадници
директор, помоћник
директора, психолог
директор, помоћник
директора, стручни сарадници,
сви наставници
директор, помоћник
директора, Педагошки
колегијум
директор
директор, помоћник
директора, психолог
директор, помоћници, стручни
сарадници, сви наставници
директор, помоћник
директора, Педагошки
колегијум
директор, помоћници
директора, Организациони
одбор такмичења
директор, помоћници
директора, наставници
директор, помоћници
директора, Педагошки
колегијум, наставници
директор, психолог,

Музичка школа

2022/2023

- Организација полагања пробних испита Државне матуре

јануар - јун 2023.

- Израда плана испита и радних обавеза за мај и јун

април, мај 2023.

- Утврђивање комисија за годишње испите

април, мај 2023.

- Контрола спровођења годишњих испита за 4. разред средње школе

мај, јун 2023.

- Верификација садржаја матурских испита за ученике 4. разреда СМШ
- Припрема плана активности и избор комисија за пријемне испите за
упис у 1. разред средње школе

мај 2023.
април, мај 2023.

- Праћење годишњих, пријемних, поправних, разредних и матурских
испита

мај, јун, август 2023.

- Предлог плана рада школе за наредну школску годину

август 2023.

- Организација годишњих, поправних, разредних и матурских испита

август 2023.

- Израда распореда рада, плана задужења и решења о радним
обавезама наставника
- Израда Извештаја рада школе за школску 2022/23. годину

август 2023.
август 2023.
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одељењско веће
директор, помоћници
директора, психолог,
одељењске старешине, ШМК
директор, помоћници
директора
директор, помоћници
директора, руководиоци
стручних већа
директор, помоћници
директора, одређени
наставници
Педагошки колегијум
директор, помоћници
директора, руководиоци
стручних већа
директор, помоћници
директора, разредне
старешине
директор, помоћници
директора, руководиоци
стручних већа, психолог
директор, помоћници
директора, руководиоци
стручних већа
директор, помоћници
директора
директор, помоћници
директора, руководиоци
стручних већа, секретар,
психолог, одељењске
старешине, руководиоци
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- Израда Извештаја директора за школску 2022/23. годину

август 2023.

- Организациони послови око припреме за почетак школске године

август 2023.

- Израда Годишњег плана рада за школску 2023/24. годину

август 2023.

- Редовно ажурирање програма Министарства просвете - ЈИСП

током целе године

- Редовно ажурирање података у ес Дневнику

током целе године

- Редовно ажурирање интерне базе података о ученицима - SOFT

током целе године

стручних актива и тимова
директор
директор, помоћници
директора, руководиоци
стручних већа, секретар,
психолог, нототекар,
одељењске старешине
директор на основу анализе и
закључака реализације
претходног и визије развоја
Школе.
директор, секретар, задужена
лица за рад у ЈИСП-у
директор, координатори за ес
Дневник
помоћници директора,
административни радник

III Област:
ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ
Стандарди:
3.1. Планирање, селекција и пријем запослених
3.2. Професионални развој запослених
3.3. Унапређивање међуљудских односа
3.4. Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Израда плана стручног усавршавања за школску 2022/23. годину
- Подизање нивоа дигиталне писмености запослених
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септембар 2022.

НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Тим за стручно усавршавање

септембар - децембар

сви наставници којима је

Музичка школа

2022/2023

2022.
- Анализа планова рада наставника

потребна помоћ у подизању
дигиталне писмености
директор школе, помоћници
директора, психолог
директор школе, помоћници
директора,психолог
директор школе, помоћници
директора, психолог
директор школе, помоћници
директора, психолог
директор школе, координатори

континуиранотоком целе
школске године
- Анализа текућих васпитно-образовних проблема и помоћ
континуирано током целе
наставницима у успешнијем васпитно-образовном деловању
школске године
- Праћење реализације наставе, посета часовима редовне наставе
континуирано током целе
школске године
- Контрола планова и реализација допунског и додатног рада
континуирано током целе
школске године
- Контрола ес Дневника у основној и средњој школи
континуирано током целе
школске године
- Анализа рада припремног разреда
континуирано током целе
директор школе, помоћници
школске године
директора, психолог
- Преглед школске евиденције и документације
континуирано током целе
директор школе, помоћници
школске године
директора, психолог
- Седнице одељењских већа – анализа извештаја о успеху и
на крају сваког
директор школе, одељењска
остваривање ГПРШ
класификационог периода
већа, психолог
IV Област:
РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМИ ШИРОМ
ЗАЈЕДНИЦОМ
Стандарди:
4.1. Сарадња са родитељима/старатељима
4.2. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатом у установи
4.3. Сарадња са државном управом и локалном самоуправом
4.4. Сарадња са широм заједницом
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Припрема за избор Савета родитеља

септембар 2022.

- Одржавање редовних седница Савета родитеља – припрема и учешће

више пута у току
године
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НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
одељењске старешине ОМШ и
СМШ
директор, родитељи

Музичка школа

2022/2023

- Родитељски састанак за основну музичку школу - израда смерница и
упутстава - на нивоу сваке класе

септембар 2022.

- Родитељски састанак за ученике првог разреда основне музичке
школе – на нивоу одсека
- Родитељски састанак за средњу музичку школу- израда смерница и
упутстава

септембар 2022.
01.09.2022. састанак
1. разреда средње
школе
септембар, јануар,
март, јун
рок у зависности од
захтева у пројекту
током целе године

- Припреме и учешће на седници Школског одбора
- Сарадња са Општином Врачар
- Сарадња са професорима и родитељима
- Сарадња са локалним и републичким институцијама
- Организовање сарадње са основним школа и предшколским
установама

током целе године
током целе године

- Сарадња са музичким и балетским школама Београда

по позиву

- Сарадња са Заједницом музичких и балетских школа Србије (ЗМБШС)

по позиву

- Родитељски састанак и подела диплома ученицима завршних разреда
ОМШ и СМШ

јун 2023.

- Сарадња са Министарством просвете у вези са организацијом
пријемних испита за упис у средње школе

април-мај 2023.

одељењске старешине у
основној школи (наставници
главног предмета – свака класа
посебно)
руководиоци стручних већа
заједно са психологом школе
директор школе, одељењске
старешине
директор, секретар
директор, помоћници
директора, носиоци пројеката
психолог, одељењске
старешине, директор има увид
директор
директор, помоћници
директора, руководиоци
стручних већа
учешће на активима
директора
учешће на скупштинама
ЗМБШС
директор, помоћници
директора, одељењске
старешине, наставници,
родитељи, ученици
директор, помоћници
директора

V Област:
ФИНАНСИЈСКО И АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ РАДОМ УСТАНОВЕ
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Стандарди:
5.1. Управљање финансијским ресурсима
5.2. Управљање материјалним ресурсима
5.3. Управљање административним процесимa
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Израда цене услуга за финансирање у шк. 2022/23. години

септембар 2022.

- Израда финансијског плана

децембар 2022/јануар
2023. године
септембар - децембар
2022.

- Израда плана набавке опреме, наставних средстава и плана
инвестиционог одржавања
- Анализа обављања административно-финансијских послова
- Припрема за израду завршног рачуна
- Израда Плана јавних набавки за 2023. годину

децембар 2022. и јун 2023.
од децембра 2022. до
фебруара 2023.
децембар 2022.

- Увид у израду завршног рачуна
- Израда извештаја ФУК-а за 2022. годину
- Увид у анализу шестомесечног финансијског пословања школе
- План радова у школи за време школског распуста

фебруар 2023.
март 2023.
децембар 2022. и јун 2023.
мај, јун 2023.

- Реализација плана опремања инвентаром и училима

фебруар 2023.
VI Област:

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ
Стандарди:
6.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа
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НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
директор, помоћници
директора, Школски одбор
директор школе, шеф
рачуноводства
директор, руководиоци
стручних већа, шеф
рачуноводства
директор, шеф рачуноводства
шеф рачуноводства, директор
има увид
директор, шеф рачуноводства,
представници агенције која за
школу ради јавне набавке
директор, шеф рачуноводства
директор, секретар
директор, шеф рачуноводства
директор у сарадњи са
Педагошким колегијумом у
зависности од потреба
директор, шеф рачуноводства

Музичка школа

2022/2023

6.2. Израда општих аката и документације установе
6.3. Примена општих аката и документације установе

АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

- Организација израде и ажурирање нормативних аката школе

током целе године

- Анализа кадровских потреба за следећу школску годину

септембар 2022.
септембар 2022.

- Контрола кадровских послова, активности везане за радно правне односе запослених: израда уговора о раду, решења о
отказу уговора, уговора о извођењу наставе, пријаве и одјаве
запослених код НСЗ и сва друга решења којим се уређују права,
обавезе и одговорности запослених.
- Израда ЦЕНУС-а

до 15. септембра 2022.

- Упознавање са актима приспелим у току школског распуста

септембар 2022.

- Израда друге фазе Плана интегритета

октобар 2022.

- Праћење нових прописа из области образовања и упознавање
колектива са тим прописима.
- Расписивање конкурса за упражњена радна места

директор, секретар,
помоћници директора
директор, секретар
директор, секретар, радна
група за израду Плана
интегритета
секретар, директор

током целе године
по потреби
до назначених рокова
по потреби

- Усклађивање школских аката са новом законском регулативом
- Контрола и увид у израду решења за менторе и спровођење
поступка за полагање испита за лиценцу,

НОСИОЦИ/НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
директор школе,
помоћници директора,
секретар школе
директор
секретар, директор

директор, секретар
секретар
секретар, директор,
психолог, ментор

Тијана Ковачевић
директор Музичке школе ''Јосип Славенски''
104

Музичка школа

2022/2023

ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА

Законом је утврђено јединствено за све школе, да помоћник директора организује, руководи
и да је одговоран за педагошки рад установе, да координира рад стручних актива и других
органа школе и да обавља друге послове у складу са Статутом.

Подручје

Педагошко инструктивни рад

Организационо управни послови

Време
реализације
током
године

САДРЖАЈ РАДА
1. Припрема за
педагошкоинструктивни рад

2. Посете наставним и
ваннаставним
активностима
3. Посете осталим
активностима
4. Анализа посећених
активности

током
године

5. Рад са наставницима

током
године

током
године
током
године

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

Начин реализаицје
- проучавање планова
васпитно-образовног рада
наставника
- проучавање литературе у
вези са тематиком која ће се
пратити на посећеним
часовима
- обавезна настава
- слободне активности
концерти, јавни часови,
такмичења
- анализа садржаја и
дидактичко-методичких
поступака
- утврђивање заједничке
оцене у постигнутим
резултатима у реализацији
образовно-васпитног задатка
решавање текућих проблема
васпитно-образовног рада,
развијање сарадничких
односа у колективу
учешће у решавању текућих
проблема заједно са
директором, психологом
школе и родитељима
помагање при организацији
прикупљања података и
обједињавање

Музичка школа

Стручно аналитички рад
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2. Израда Извештаја о
реализацији Годишњег
плана о раду школе
3. Израда
организационе шеме
свих активности
образовно-васпитног
рада школе

август

4. Предлог поделе
предмета на наставнике
као и одељењских
старешина
5. Брига о организацији
рада у смени
6. Друге активности у
школи

август,
септембар

7. Праћење законских
прописа

током
године

8. Присуствовање
седницама

током
године

1. Учешће у изради
Извештаја о раду школе

јун, август

2. Анализа припрема
наставника за
непосредан образовноваспитни рад
3. Израда дописа за
ЗМБШС и друге
институције
4. Рад на личном
усавршавању

током
године
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септембар,
октобар

током
године
током
године

током
године
током
године

помагање при организацији
прикупљања и
обједињавање
организовање и учешће у
изради шеме свих
активности:
- слободне активности
- дежурства наставника
- остале активности школе
давање предлога директору
школе за поделу предмета на
наставнике и одељењских
старешина
контрола одвијања наставе у
обе смене
организовање других
активности са директором
или самостално
проучавање и усклађивање
са новим прописима из
области образовања
присуствовање и вођење (у
одсуству директора)
Наставничког већа,
Одељењских већа и учешће у
раду комисија
давање сугестија и предлога
проучавањем прикупљених
података
давање сугестија и предлога
за унапређење наставе кроз
ефикасне припреме
учешће у изради потребних
докумената и дописа заједно
са директором школе
перманентан рад на
самоевалуацији, анализа
квалитета реализације
постављених задатака

Музичка школа

Педагошки
надзор и
контрола

Сарадња са
друштвеном
средином

2022/2023

1. Прађење реализације
планова већа и актива

квартално

2. Прађење реализације
наставе

током
године

1. Сарадња са другим
образовно-васпитним
установама
2. Сарадња са
друштвеном
заједницом
3. Сарадња са
културним
институцијама

током
године
током
године
током
године

вођење евиденције о
реализацији планова кроз
архивирање записника
вођење евиденције о
одсутности наставника и
организација замене у обе
смене
Успостављање и одржавање
веза са сличним образовноваспитним установама
стални контакти и учешће у
културним активностима
друштвене заједнице
организација посета
позоришту, музејима и
активно учешће у додатним
активностима

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
У Школи је образован Савет родитеља.
Чланови Савета родитеља за школску 2022/2023. годину:
за средњу школу:
I ВИ
I ТО
II ВИ
II ТО
III ВИ
III ТО
IV ВИ
IV ТО
РМ

Марија Рунић
Валентина Ступар
Јелена Кастратовић
Бојана Стојановић
Дарко Крстић
Јелена Толић
Катарина Димитријевић
Тијана Томановић
Сандра Дилкић

за основну школу:
Клавирски одсек: Дејана Банђур
Гудачки одсек: Урош Лалицки
Одсек гитаре: Радивоје Јанковић
Дувачки одсек: Горана Гогић
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Соло-певачки одсек: Катарина Станков-Пешут

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА:







Предлагање мера за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
Разматрање избора уџбеника за школску 2022/2023. годину;
Разматрање предлога Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023.годину;
Разматрање услова за рад школе, учење и безбедност и заштиту деце и ученика;
Разматрање намене коришћења средстава од донација;
Давање сагласности на програм и организовање студијских путовања или екскурзија и
разматрање извештаја о њиховом остваривању у случају повољне епидемиолошке
ситуације;
 Разматрање других питања из живота и рада школе, по потреби и у складу са законом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује директору, стручним
органима Школе и Школском одбору.
Савет родитеља ради у седницама које се одржавају 2 пута у току полугодишта,
а по потреби и чешће.

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА

ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПСИХОЛОГА
План рада заснива се на Правилнику о програму рада стручних сарадника у средњој
школи, (Сл.гл./р.гл.РС,бр.5/2012) и на Програму рада психолога у музичкој школи.
I ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА
1. Психолошко испитивање интелектуалних, музичких и психомоторних способности,
мотивације, емоционалних и социјалних карактеристика и особина личности у циљу:
а) утврђивања спремности за полазак у ОМШ и СМШ,
б) процене могућности за ванредно напредовање у ОМШ и СМШ,
ц) утврђивања природе и узрока неуспеха и тешкоћа појединих ученика и
предлагање мера за њихово адекватно напредовање,
д) учешћа у професионалном усмеравању ученика завршних разреда ОМШ и СМШ,
е) прикупљања података за формирање ученичких досијеа и за потребе истраживања.
2. Индивидуални саветодавни рад,
3. Групни рад са ученицима у зависности од интересовања (радионице, припрема за
такмичење, дискусије )
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4. Праћење напредовања непаралелних ученика, оних који убрзано напредују, изузетно
обдарених и ученика са тешкоћама
5. Упознавање ученика са психолошком литературом.
6. Организација предавања за ученике из области везаних за професионално усмеравање и
јавних наступа:
" Професионалне перспективе"; " Напредне технике за јавни наступ "
7. Координисање, саветовање и праћење рада Школског парламента
IIПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНИ РАД И САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА
1. Информисање наставника о појединим карактеристикама ученика у циљу њиховог бољег
разумевања (посебно И ОМШ и И СМШ)
2. Сарадња у решавању едукативних, васпитних и психолошких проблема у раду са појединим
ученицима
3. Сарадња у решавању психолошких проблема везаних за јавне наступе
4. Сарадња са професорима у циљу боље припреме за такмичења
3. Сарадња са разредним старешинама у раду са одељенским заједницама и праћењу
изузетних и ученика са тешкоћама

III САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА
1. Прикупљање информација и анамнестичких података
2. Индивидуални саветодавни рад
3. Учешће у професионалном информисању и саветовању родитеља
4. Учешће у раду родитељских састанака
IVПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
1. Израда планова рада
2. Учешће у планирању и организацији васпитно-образовног рада школе у сарадњи са
директором и стручним органима школе,
3. Учешће у планирању и организацији пријемних испита за ОМШ и СМШ,
4. Планирање и програмирање истраживачких поступака,
5. Организација стручног усавршавања наставника, према потребама и интересовањима
6. Организација консултација за професионални избор ученика везан за даље школовање
7. Организација тима за развојно планирање и спровођење програма развојног планирања
8. Организација процеса самовредновања
VПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
1. Праћење прилагођености програмских захтева, облика и метода рада развојним
карактеристикама ученика
2. Праћење квалитета и темпа музичког и општег развоја и напредовања ученика кроз
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различите облике наставе, професионалне и друге активности
3. Сарадња са наставницима у оквиру радне групе за праћење забавишта и припремног
разреда
4. Праћење реализације плана за развојно планирање школе

VIАНАЛИТИЧКО -ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
1. Обрада, анализа и интерпретација података различитих психолошких испитивања
2. Прегледи, извештаји, анализе
3. Припрема материјала за стручно усавршавање наставника
4. Одржавање и даљи унос дигиталне психолошко-педагошке базе података у виду досијеа
ученика.
5. Обрада резултата добијених током процеса самовредновања
VIIУЧЕШЋЕ У СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА
1. Психолога : индивидуално и семинари и Научно-технички скуп психолога Србије

VIIIУЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА
IX САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
X ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Послови стручног сарадника - психолога обављаће се у оквиру 90%, а послови наставе
Психологије (III СМШ ) у оквиру 10% радног времена.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА НОТОТЕКАРА ЗА ШК. 2022/23. Г.
ЦИЉ
Реализација програма рада који је прилагођен наставним плановима и програмима
школе. Подстицање самосталности ученика у учењу и упознавању музичке литературе
коришћењем свих доступних извора. Сарадња са ученицима, родитељима, професорима и
локалном самоуправом.
ЗАДАТАК
Допринос унапређивању свих облика и подручја рада и помоћ у пословима
планирања, програмирања, организовања, унапређења и праћења рада школе односно
целокупног образовног процеса. Развој сарадње са ученицима, професорима и родитељима.
Промоција правилне употребе свих облика извора информација. Мотивисање за самостално
учење и стварање услова за што једноставнији приступ нототечком фонду.
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Септембар
- Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде музичке литературе
- Рад на навикама ученика да правилно и пажљиво користе и чувају нототеку и медијску грађу
- Сарадња са родитељима око издавања школских инструмената коме то потребно
- Помоћ у одабиру и припреми литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне
активности
Октобар
- Побољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника кроз развој
критичког односа
- Обука ученика за употребу нототечког и медијског материјала у складу са њиховим
интересовањима
- Коришћење ресурса нототеке, односно медијатеке у процесу наставе
- Помоћ у одабиру и припреми литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне
активности
Новембар
- Помоћ ученицима у припреми и обради задатих тема
- Рад и сарадња са ученицима и професорима на реализацији школских пројеката
- Коришћење ресурса нототеке, односно медијатеке у процесу наставе
- Помоћ у одабиру и припреми литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне
активности
Децембар
- Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, упућивање на критички и
креативни однос ученика приликом коришћења извора
- Упућивање ученика ка самосталном истраживачком раду и претраживању литературе као и
развоју свести о важности разумевања нотног текста
- Коришћење ресурса нототеке, односно медијатеке у процесу наставе
- Помоћ у одабиру и припреми литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне
активности
Јануар
- Помоћ у одабиру и припреми литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне
активности
Фебруар
- Информатичка помоћ корисницима и развој критичког односа према различитим
дигиталним изворима као и самосталног коришћења извора
- Коришћење ресурса нототеке, односно медијатеке у процесу наставе
- Помоћ у одабиру и припреми литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне
активности
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Март
- Увођење нових јединица из донације
- Пружање помоћи надареним ученицима при налажењу одговарајуће литературе као и
ученицима који имају тешкоће у учењу и раду
- Коришћење ресурса нототеке, односно медијатеке у процесу наставе
- Помоћ у одабиру и припреми литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне
активности
Април
- Развој и унапређење навика ученика и професора коришћења и избора доступне литературе
- Коришћење ресурса нототеке, односно медијатеке у процесу наставе
- Помоћ у одабиру и припреми литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне
активности
Мај
- Сарадња са професорима у припреми и реализацији наставе и годишњих испита школе
- Пружање помоћи ученицима код учења и помоћ у усвајању самосталног рада на нотном
тексту
- Коришћење ресурса нототеке, односно медијатеке у процесу наставе
- Помоћ у одабиру и припреми литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне
активности
Јун
- Сарадња са професорима у припреми и реализацији наставе и годишњих испита школе
- Коришћење ресурса нототеке, односно медијатеке у процесу наставе
- Помоћ у одабиру и припреми литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне
активности
Август
- планирање набавке литературе и нових јединица медијатеке
- Израда годишњих, месечних и оперативних планова

Као и претходне године радно време библиотекара биће у оквиру петодневне радне недеље.

Нототекари
Новак Стаменковић, проф.
Нина Палинкаш, проф.
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10. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА УЧЕНИКА
Одељењску заједницу ученика образују ученици једног одељења у којој остварују своја права
и дужности учешћем у радним активностима у слободном времену договарањем,
расправљањем и одлучивањем о питањима значајним за појединце и заједницу.
Све одељењске заједнице дужне су да реализују следеће задатке:
-

-

да изврше избор одбора одељењске заједнице, комисије и утврде конкретна
задужења чланова (септембар)
да утврде задатке комисије и врше редовну контролу извршавања задатака (током
целе школске године)
организују разна социометријска мерења у сарадњи са одељењским старешином –
предузимати мере у случајевима одбачених и изолованих ученика
прате успех сваког појединца и одељења и у случајевима када је потребно
предузимати конкретне мере – током целе школске године
користе што разноврснији материјал и облике рада, реализују све обавезне теме из
области ментално хигијенског рада, заштите и унапређења животне средине,
васпитању за хуман однос међу половима, толеранцији, поштовању једних према
другима, професионалној оријентацији и реализацији задатака на здравственој
зашитити
обележити све значајне датуме и укључити се у акције радног и хуманитарног
карактера
пратити начин провођења слободног времена ученика и извршити укључење ученика у
ваннаставне активности у школи и ван школе (током целе школске године)
организовати разне облике сарадње са другим школама, јавним установама,
привредним субјектима
пратити изостајање ученика са наставе и предузимати мере у случају недоласка у
школу
подстицати на сарадњу и конструктивно решавање сукоба
пратити примену Правилника о понашању ученика, родитеља и наставника
пратити програм здравственог васпитања ученика
оспособити ученике за рад у ученичком парламенту.
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УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
1. Избор представника ђака у ђачком парламенту.
2. Избор новог председника парламента.
3. Избор два представника ђачког парламента за школски одбор.
4. Усвајање списка уџбеника
5. Усвајање извештаја директора.
6. Организовање екскурзије и новогодишње прославе
7. Организовање састанка на којем би се дискутовало о могућностима даљег школовања уз
информисање о потенцијалним будућим факултетима или вишим школама које постоје
код нас на тржишту образовања.
8. Организовање трибине са бишим ученицима школе који развијају музичку каријеру на
међународној сцени.
9.Едукација у виду предавања и дискусије „Напредне технике за јавни наступ“.
10. Организовање попуста за колективне посете позоришту.
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11. ПЛАНОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ИЗ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунска наства ће се организовати за поједине ученике или групе ученика који имају
потешкоћа у процесу учења и не постижу задовољавајуће резултате у настави појединих
предмета. Допунска настава организоваће се током целе школске године почев најкасније од
1. октобра 2022. године, па до краја јуна наредне године континуирано као претчас, као
последњи час у смени или суботом.
У првом полугодишту обавезно је реализовање најмање 40% од планираног похађања
допунске наставе који се бележи у Дневнику рада (ес Дневник), у предвиђеној рубрици.
Предметни наставник је дужан да на сваком тромесечју поднесе извештај о ефектима
допунске наставе за поједине ученике.
Циљ допунског рада је да се ученику пружи помоћ у решавању индивидуалних тешкоћа
(образовних и на то обично присутних васпитних, психичких, социјалних и других проблема) и
да му се омогући укључивање, активно праћење и напредовање у редовној нстави.
У допунском раду поред интензивиране помоћи у савладавању методских јединица,
потребан је индивидуални васпитни прилаз, како би ученици сами схватили своје недостатке
и превазишли их кроз индивидуални рад уз наставниково усмеравање.
Потреба за организовањем допунске наставе утврдиће се у току редовне наставе, чим се
испоље тешкоће и заостајање у учењу код појединих ученика.
Избор ученика за организовање наставе извршиће Одељењско веће на предлог
предметног наставника и одељењског старешине, а на основу неколико критеријума:
- после дужег изостајања ученика са наставе због болести
- ученици који су у претходном периоду имали слабе оцене
- ученици са разним сметњама као што су криза због болести или смрти у
породици, развода, честих сукоба у породици, алкохолозма родитеља и сл.
- због преласка из друге школе, ако се јави неусклађеност у динамици обраде
програмских садржаја између школа.
Један ученик може бити обухваћен допунском наставом из највише три предмета.
Ученик може престати да похађа допунску наставу тек када савлада део наставног програма
због којег је био упућен на часове, у договору са предметним наставником.
Часови допунске наставе ће се бележити у посебном дневнику за допунску наставу.
Одељењски старешина ће редовно пратити реализацију часова допунске наставе, резултате
ученика и обавештавати родитеље о истом. Часови ће се изводити према посебном програму
рада чије ће сагледавање отклонити недостатке у знању ученика.

ДОДАТНА НАСТАВА
Додатна настава ће се организовати за ученике који се истичу у настави из појединих
предмета, испољавају посебно интересовање и натпросечне способности.
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Број часова који ће се одржати у школској 2022/2023. години биће планирани кроз
одсеке. Уколико се укаже потреба да се додатна настава организује у другачијем облику или
из наставног предмета који није обухваћен овим планом, настава ће бити организована уз
сагласност Наставничког већа. Додатна настава ће се изводити током целе године, а
најкасније од 1. новембра 2022. године.
Циљ додатног рада је да се допринесе потпунијем образовању и усмеравању развоја
обдарених и посебно мотивисаних ученика. После дефинисања даровитих ученика уз
консултацију родитеља и одељењског старешине, избор ученика за додатну наставу вршиће
се на одсецима. Праћењем и вредновањем интересовања и постигнућа ученика на одсеку
утврдиће се конкретни програми додатне наставе, као и фонд часова за сваки предмет
односно инструмент.
Овај изразито индивидуални облик рада могућ је и као рад у паровима и повремено
групни рад уз наглашен самостални рад, као и истраживачки рад ученика.

ПЛАН КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ И САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ
СРЕДИНОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ
У току школске 2022/2023. године ученици и професори школе ће, у сарадњи са
културним и друштвеним институцијама, учествовати на бројним културним манифестацијама
на којима учествујемо и последњих година, али и на манифестацијама на које будемо
позвани у току школске године, као суорганизатори и као активни учесници. Организација
ових активности зависиће од тренутне епидемиолошке ситуације у земљи.
Институције са којима Школа остварује традиционално сарадњу су:
Предшколска установа „Мића и Аћим“
ОШ „Јован Миодраговић“,ОШ „Синиша Николајевић“ и друге основне школе на општини
Врачар
Основна школа за децу са посебним потребама „Душан Дугалић“
Техничка школа ГСП
Балетска школа „Лујо Давичо“
Општина Врачар
Друштво пријатеља деце при Општини Врачар
Дом здравља Врачар
Градско веће Града Београда
ПСК „Копаоник“
Комисија за праћење младих талената
Студентски културни центар
Дечији културни центар
Народна библиотека Србије
Коларчева задужбина
Београдска филхармонија
Центар за културу „Влада Дивљан“
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Школа сарађује и са бројним музичким школама из Србије кроз сусретања, такмичења,
фестивале и смотре.
Поред бројних наступа ученика Школе на јавним манифестацијама и концертима, а
које организујемо по позиву и које није могуће унапред испланирати, концертне активности
које су прецизно утврђене представљамо у следећој табели.
септембар
октобар

новембар

децембар

јануар

фебруар

март

април

Интерни часови: клавирски одсек, гудачки одсек, дувачки одсек, одсек
соло певања, одсек за гитару, одсек за камерну музику
Интерни часови: клавирски одсек, гудачки одсек, дувачки одсек, одсек
соло певања, одсек за гитару, одсек за камерну музику, одсек за рану
музику
Интерни часови: клавирски одсек, гудачки одсек, дувачки одсек, одсек
соло певања, одсек за гитару, одсек за камерну музику, одсек за рану
музику
Концерт другог и трећег разреда клавирског одсека
Концерт ученика клавирског одсека, најбоље оцењених на смотри
Јесењи концерти ниже школе и средње школе
Концерт класе
Интерни часови: клавирски одсек, гудачки одсек, дувачки одсек, одсек
соло певања, одсек за гитару, одсек за камерну музику, одсек за рану
музику
Концерт класе
Новогодишњи концерт за запослене и њихову децу
Новогодишњи концерти припремног разреда, ниже школе и средње
школе
Концерт одсека за камерну музику
Интерни часови: клавирски одсек, гудачки одсек, дувачки одсек, одсек
соло певања, одсек за гитару, одсек за камерну музику
Светосавски концерт
Интерни часови: клавирски одсек, гудачки одсек, дувачки одсек, одсек
соло певања, одсек за гитару, одсек за камерну музику, одсек за рану
музику
Такмичење „Славенски“ за клавиристе
Интерни часови: клавирски одсек, гудачки одсек, дувачки одсек, одсек
соло певања, одсек за гитару, одсек за камерну музику, одсек за рану
музику
Концерт класе
Школско такмичење Клавирског одсека
Концерт најбољих учесника клавирског школског такмичења
Школско такмичење Гудачког одсека
Пролећни концертиприпремног разреда, ниже школе и средње школе
Интерни часови: клавирски одсек, гудачки одсек, дувачки одсек, одсек
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соло певања, одсек за гитару, одсек за камерну музику, одсек за рану
музику
Концерт класе
Интерни часови: клавирски одсек, гудачки одсек, дувачки одсек, одсек
соло певања, одсек за гитару, одсек за камерну музику, одсек за рану
музику
Концерт класе
Концерти одсека
Концерти поводом Дана школе
Дипломски концерти

Ради остваривања васпитних циљева неопходна је свестрана, континуирана и активна
сарадњашколе и друштвене средине. Ученици који желе да се баве програмима културе и
истраживањаизван школе укључују се у разне активности клубова, удружења и музичких
удружења који код младих талентованих личности помажу да се оствари посебна склоност ка
уметности или уметничкомстваралаштву.
Код непожељних понашања ученика које се огледа у бежању са наставе, смањеним
ефектимаобразовно-васпитног рада, употреби психоактивних супстанци, школанепосредно
остварује сарадњу са родитељима.
Са службом социјалне заштите школа успоставља посебну сарадњу када су у питању
ученицииз ризичних средина. Када се ради о деци из непотпуних породица, разведених
бракова, породицаалкохоличара или болесних родитеља Социјална заштита омогућава не
само социјални третманученика већ и материјално помаже породици да превазиђе
финансијске тешкоће.

ПЛАН САРАДЊЕ СА ШКОЛАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ
Школа је члан Заједнице музичких и балетских школа Србије, која је иницијатор у свим
питањима везаним за музичке школе: креирању Наставних планова и програма, израде свих
пратећих докумената којима се регулиште рад школа, организације Републичког такмичења,
односа са Министарством просвете и другим државним органима итд.
Чланством у Заједници, школа је по аутоматизму члан Европске уније музичких школа –
ЕМУ – European Music Schools Union – EMU која је европски лидер када је музичко
образовање у питању. Европска унија музичких школа организује семинаре за директоре и
наставнике, фестивале и велики број других манифестација на којима учествују земље
чланице. Чланством у овој асоцијацији Заједница, па и саме школе, имају прилику за сарадњу
и размену искустава на пољу музичког образовања као и организацији разних заједничких
пројеката у оквиру понуђених европских пројеката. Присуство директора школе генералним
скупштинама европске асоцијације је од великог значаја, јер се само тако школа може
укључити у активности и пројекте европског партнера, а то је и прилика да школа презентира
свој рад и посебности другима.

118

Музичка школа

2022/2023

Школа сваке године сарађује са школама из региона и са музичким школама Србије,
кроз заједничке концерте, пројекте, такмичења, итд.
Планиране активности школе на пољу сарадње са другим институцијама и
асоцијацијама, кроз које школа показује своју спремност да учествује у свим активностима
које служе на добробит деци, приметне су у свим областима плана, док су у наставку
наведене само најзначајније:

ПРОЈЕКТИ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ
Пројекти започети у претходним школским годинама ће се наставити на задовољство
ученика и професора и у овој школској години.
Организација пројеката зависиће од тренутне епидемиолошке ситуације у земљи.
Носилац пројеката је Школа.
Назив пројекта

Област унапређења

Носилац пројекта

Такмичење
„Славенски“

Такмичење за
клавиристе
Стручно
усавршавање за
професоре и
ученике
Концертна
активност
Мастеркласови
Такмичење

Музичка школа
„Јосип Славенски“

Београд - Трст

Музичка школа
„Јосип Славенски“
из Београда и
Асоцијација
флаутиста из Трста

ПЛАН САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Ради јединственог васпитног деловања школа организује:
а) Међусобно информисање родитеља и наставника о:
- психофизичком и социјалном развоју ученика
- резултатима рада и понашања ученика
- условима живота у породици, школи и друштвеној средини.
б) Образовање родитеља за остваривање васпитног рада:
- Здравствено васпитање
- Психолошко образовање
- Утицај породице на васпитање
- Утицај школе на васпитање
- Утицај друштвене средине
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Временска
динамика
Припреме за
пројекат: новембар
2021. - јануар 2022.
Реализација
пројекта: фебруар
2022.
Припреме за
пројекат: септембар
– октобар 2022.
Реализација
пројекта: новембар
и децембар 2022.
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САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАДАТАКА ШКОЛЕ
-

Присуствовање родитеља у свим обавезним и ваннаставним активностима школе
Укључивање родитеља у организацију слободних активности

МЕЂУСОБНО ИНФОРМИСАЊЕ РОДИТЕЉА И НАСТАВНИКА
Носиоци
Облик
Садржај рада
реализаације реализације
Индивидуални контакти у циљу
Одељењски
Разговор,
сагледавања развоја ученика и
старешина
телефонски
сузбијања негативних појава у
разговор,
учењу и понашању
дописи,
писмене
поруке према
потреби

Време
реализације
Према потреби
индивидуални
разговори једном
недељно;
Предметни
наставник једном
месечно

ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И АКТИВНОСТИ ЗАСПРЕЧАВАЊЕ УПОТРЕБЕ
ДРОГА (превенција употребе дрога)
Превенција против злоупотребе психоактивних супстанци (ПАС) треба да се заснива на
дугорочном програму деловањa свих институција које се баве младима.
Циљ:
Основни циљ здраствене заштите здравља и здраственог васпитања ученика је
изграђивање здраве личности (психофизичке, емоционалне и социјалне), оспособљавање за
бригу о сопственом здрављу у својој породици, ближој околини и заједници.
Намера је да се операционализује систем дугорочних мера, пре свега у делу
превенције наркоманије и злоупотребе других психоактивних супстанци, чија примена ће
допринети формирању здраве личности ученика.
Задаци школе су:
1. да обезбеди да ученици стичу неопходна знања која су значајна за формирање
ставова, вредности и понашања која карактеришу здраву личност способну за избор
пожељних стилова живота
2. да ученици усвоје знање у облике понашања предвиђене законима и правилима
која се односе на забрану коришћења ПАС-а
3. да се код ученика формирају механизми одредбама понашања, да препознају и
супротставе се у ситуацијама погодним за коришћење ПАС-а.
Да би био ефикасан у школама, програм превенције употребе ПАС-а мора бити
примерен: узрасту ученика, оспособљености наставника, психолошко-педагошкој служби,
програмиран и успешно реализован.
Остваривање програма здраствене заштите реализује се кроз разне области васпитнообразовног рада, а нарочито мора бити програмиран и потенциран на часовима разредног
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старешине и на предметима биологија, грађанско васпитање, социлологија, психологија и
физичко васпитање.
Време реализације није планирано, оно зависи од реализација појединих наставних
тема предмета, разредних старешина (њиховог плана), плана рада одељењских заједница и
спољних сарадника.
Обавеза је свих носиоца послова, а посебно разредних старешина, да одмах почну са
реализацијом планираних активности и унесу у дневник рада када су активности
реализоване.
Основи носиоци активности на превентиви болести: предметни наставници, стручни
сарадници и Наставничко веће.

ПЛАН МЕРА
за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова за
период 01.01.2022.-31.12.2022. године
Овим планом се у складу са Законом и Правилником, утврђују мере за отклањање
или ублажавање неравномерне заступљености полова у МШ „Јосип Славенски“, носиоци
реализације, односно извршиоци планираних мера, рокови у којима ће се планиране мере
реализовати и очекивани резултати тих мера.
Општи циљ овог плана јесте да се, постепеним реструктурирањем радне снаге,
успостави равномерни однос полова у МШ „Јосип Славенски“.
Сви подаци у овом плану мера дати су са стањем на дан 01.01.2022. године.
ПЛАН МЕРА
Укупан број запослених, разврстан по полној структури:
Укупан број запослених
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Мушкарци
29

Жене
85

Укупан број руководећих радних места и извршилачких радних места, у складу са
општим актом послодавца, према полној структури запослених:
Руководећа радна места
Директор
Помоћник директора
УКУПНО:

Мушкарци
0
0
0

Жене
1
2
3
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Извршилачка радна места
Наставници
Стручни сарадници
Библиотекар
Секретар
Референт за
правне, кадровске
и
административне послове,
благајник
Дипломирани
економиста за
финансијскорачуноводствене послове
Чистачица
УКУПНО:
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Мушкарци
27

Жене
71

1
1
0
0

0
1
1
2

0

1

0

6
82

29

Број истоветних радних места, према општем акту послодавца, са различитом нето
зарадом која се исплаћује запосленом за пуно радно време, према полној структури:
НЕМА истоветних радних места са различитом нето зарадом која се исплаћује запосленом
за пуно радно време, пошто је зарада регулисана Уредбом о коефицијентима за обрачун и
исплату плата запослених у јавним службама («Сл. гласник РС» број 106/2007), тако да
свако радно место има свој коефицијент.
Укупан број запослених који ће бити упућени на стручно усавршавање или обуку у
2020. години, према полној структури запослених:
Планирано
29
85

Мушкарци
Жене

Укупан број планираних за пријем у радни однос у 2022. години и укупан број
планираних за престанак радног односа у 2022. години, према полнојструктури запослених:
Планирани за пријем
Мушкарци
Жене

1
2
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Планирани за престанак
радног односа
1
2
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Број жена на породиљском одсуству, које ће се вратити на рад у 2022. години:
5 жена су на породиљском одсуству у 2022. години, требало би да се врате 2
Број радних места, према општем акту, за која постоји оправдана
потребаправљења разлика по полу, у складу са законом којим се уређује рад:
НЕМА радних места за која постоји оправдана потреба прављења разлика по полу.
Мере и процедуре које су омогућиле или ће омогућити отклањање или
ублажавање неравномерне заступљености полова запослених:
- План запошљавања мање заступљеног пола ради побољшања полне
структуре запослених
- Успостављање равномерног односа полова међу запосленима
повећавањем броја лица мушког пола приликом одређивања одељењских
старешинстава, учешћа у стручним тимовима и комисијама
- План редовних едукација запослених из области равноправности полова
О спровођењу усвојеног Плана мера стараће се директор, а задужује се и помоћник
директора да прати његово спровођење, предузима потребне мере за отклањање
неравноправне заступљености мање заступљеног пола, као и да о томе
благовремено обавештава директора Школе.
О спроведеном Плану мера сачиниће се годишњи Извештај о спровођењу Плана
мера за отклањање и ублажавање неравноправне заступљености полова који ће се
усвојити најкасније до 31.01.2022. године.
План мера, биће достављен Министарству за рад, запошљавање и борачка и
социјална питања Републике Србије.
Директор школе
Тијана Ковачевић

ПРОГРАМ УВОЂЕЊА У ПОСАО НАСТАВНИКА-ПОЧЕТНИКА
Програм увођења у посао приправника, заснива се на Правилнику о дозволи за
рад наставника, васпитача и стручног сарадника објављеног у Службеном Гласнику РС
марта 2005. године.
Програмом увођења у посао, наставник, васпитач или стручни сарадник стиче
знања, развија вештине и способности потребне за остваривање образовно-васпитног
рада.
Област

Садржај

Начин
реализације

Време
реализације

Планирање,
остваривање и
вредновање

Упознавање структуре
плана и програма
образовно васпитног

Увид у план и
програм Школе
Израда Годишњег

Септембар,
током
школске
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Носиоци
реализаци
је
Ментор
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образовноваспитног рада

рада
Разумевање
повезаности између
циљевља, задатака,
метода садржаја и
облика рада
Прилагођавање захтева
развојним нивоима
деце и стиловима учења
деце
Примењивање
индивидуалних
приступа деци
Праћење
Разумевање како се
развоја и
ученици развијају и како
постигнућа
уче
ученика
Познаје различите
начине праћења,
вредновања и
оцењивања ученика
Прати индивидуални
разој ученика и
напредак групе у
целини
Подржава иницијативу
ученика, мотивацију за
рад
Уважава личност
ученика
Сарадња са
Гради атмосферу
колегама и
међусобног поверења
породицом
са свим учесницима
образовно-васпитног
процеса
Поштује принцип
приватности у односу са
колегама и породицом
Одржава добре
професионалне односе
са колегама
Поштује личност
родитеља у давању
повратних информација
Разуме важност тимског
рада
Професионални Учествује у разним
развој
облицима стручног
усавршавања
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и оперативног
плана рада
Упознавање са
Правилником о
оцењивању
Увођење у
писање припреме
за час
Овладавање
методама и
облицима рада

године

Увођење,
посматрање,
праћење

Током
школске
године

Ментор,
психолог

Едукација за
умеће
комуникације,
толеранцију, и
сарадњу са
родитељима

Током
школске
године

Ментор,
психолог

Професионално
усавршавање и
праћење

Током
школске
године

Ментор,
психолог
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Вођење
документације

Прати развој савремене
литературе и промене у
образовним процесима
Зна потребне прописе
из области образовања
Упознат је са
документацијом на
нивоу установе
Чува поверљиве
податке о ученику и
његовој породици
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семинара,
праћење стручне
литературе
Увид у начине
вођења
документације
Увид у закон и
правилнике

Током
школске
године

Ментор,
психолог

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПУТОВАЊА
Студијско путовање се организује за ученике средње школе, уз претходно
прибављену сагласност Школске управе. Избор агенције и закључивање уговора
организје се у априлу-мају,док се реализација студијског путовања планира за
септембар-октобар месец наредне школске године.
Студијско путовање има за циљ:
 савладавање и усвајање дела наставног плана путем упознавања појава и
процеса у природној и друштвеној средини,
 упознавање културног наслеђа ,
 рекреативно здравствени опоравак ученика.
Утврђени програм студијског путовања има задатак да проучи објекте и феномене у
природи, упозна начин живота и рада људи у појединим крајевима, развије позитивне
односе према националним културним и другим вредностима али и да развије свест о
здравом начину живота и очувању здравља уопште.
Садржаји студијског путовања подразумевају остваривање дела наставног и ваннаставног плана и програма и тако су саставни део Годишњег плана рада школе.
План и програм студијског путовања садржи образовно-васпитне и здравствене
циљеве и задатке, садржаје којима се постављени циљеви остварују, планирани
обухват ученика, носиоце предвиђених садржаја и активности, путне правце, техничку
организацију и начин финансирања.
Циљ студијског путовања је савлађивање дела наставног програма кроз непосрсдно
упознавање наставних садржаја наставних предмета и то кроз упознавањекултурноисторијског, а нарочито музичког наслеђа и специфичности одређене друштвене
средине и нације, музичко-образовних као и институција за очување музичког наслеђа
и извођење музичких садржаја.
Задаци студијског путовања су непосредно сагледавање елемената националне
историје музике других региона и народа и савременог тренуткаи кретања у музици, уз
развијање интересовања према уметничким, а посебно музичким вредностима и
изграђивање естетскихи културних потреба и навика и позитивногсоцијалног односа у
будућој едукативној и извођачкој сарадњи међу музичким уметницима.
Носиоци припреме организације су :
 директор школе
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стручни вођа пута кога одређује директор школе
одељењски старешина који обезбеђује организационо-техничке услове за
извођење студијског путовања,координира остваривање садржаја и активности
и стара се о безбедности и понашању деце
 други наставник који је најмање једну годину изводио наставу у одређеном
одељењу.
Студијско путовање се организује и изводи уз претходну писмену сагласност
родитеља. Поред овога морају бити и створени услови за остварење циљева и
задатака.
Одељењска и стручна већа школе предлажу програм студијског путовања који
достављају Наставничком већуради разматрања и доношења.
Савет родитеља даје сагласност на програм и цену студијског путовања и избор
агенције.
Предложене дестинације за ученике средње школе су: Италија – (Венеција, Верона,
Падова, Лидо ди Јесоло), Праг, Беч, Салцбург, Будимпешта или Грчка.
Васпитно-образовни циљеви студијског путовања уколико би се одвијало у Италији
су:
 савлађивање и усвајање дела наставног плана, ренесанса у Италији
 Млетачка Република
 опера
 развој вокално-инструменталне музике
 историјат музичких инстрмената
 утицај архитектуре и ликовне уметности на музичке стилове и музичке епохе
кроз векове
 упознавање са историјским и културним наслеђем бивше Млетачке Републике
Васпитно-образовни циљеви студијског путовања уколико би се одвијало у Чешкој
су:
 упознавање са националним културним наслеђем Републике Чешке
 обилазак чувене Музичке академије у Прагу
 историјат музичких инструмената
 утицај архитектуре и ликовне уметности на музичке стилове и музичке епохе
кроз векове
 упознавање ученика са околностима и приликама у којима су живели и стварали
истканути чешки композитори (А. Дврожак, који је уједно био и директор
конзерваторијума у Прагу, Беджих Сметана и Јан Кубелик).
Васпитно-образовни циљеви студијског путовања уколико би се одвијало у
Мађарској (Будимпешта):
 упознавање са националним културним наслеђем Републике Мађарске
 обилазак знаменитости Пеште, Трг хероја, Андраши булевар, Базилика Светог
Стефана, Синагога, Лављи мост, шетња Ваци улицом, обилазак Будимске
тврђаве
 обилазак Сент Андреје (Саборна црква, кућа Јакова Игњатовића, Патријаршија,
крст Цара Лазара), средњевековног замка породице Анжу
 утицај архитектуре и ликовне уметности на музичке стилове и музичке епохе
кроз векове
 упознавање ученика са околностима и приликама у којима су живели и стварали
истканути мађарски композитори (Бела Барток, Франц Лист, итд.)
126

Музичка школа

2022/2023

Васпитно-образовни циљеви студијског путовања уколико би се одвијало у Аустрији
(Беч и Салцбург):
 упознавање са националним културним наслеђем Републике Аустрије,
 обилазак знаменитости Беча,катедрала Св.Стефана, Ринг Штрасе, Хофбург, Трг
Марије Терезије, Бургтеатар, Опера, Белведере, Градска кућа, Градски парк са
спомеником Јохану Штраусу, Дунавски торањ, Шенбрун, музеји
 утицај архитектуре и ликовне уметности на музичке стилове и музичке епохе
кроз векове
 упознавање ученика са околностима и приликама у којима су живели и стварали
истканути аустријски композитори (Моцарт, Хајдн, Штраус, Брукнер, Шуберт
итд.).
Васпитно-образовни циљеви студијског путовања уколико би се одвијало у Грчкој:
 упознавање са националним културним наслеђем Републике Грчке, „колевком“
модерне европске цивилизације, домовином савремене демократије,
филозофије, европске књижевности и историографије, политичких наука,
уметности, посебно драмских форми (трагедије и комедије) и скулптуре
 обилазак знаменитости Атине (Акропољ, Партенон, Ерехтејон, Прошилеје),
Дионизијевог позоришта
 Атина родно место Сократа, Перикла, Софокла и других значајних филозофа.
Упознавање ученика са историјским приликама у којима су живели истакнути
филозофи
 обилазак Делфа, Крфа, тј. острва Вида, на коме се налази српски ратни маузолеј
из I светског рата
 обилазак Солуна и посета српском гробљу Зејтинлик
Васпитно-образовни задаци студијског путовања :
 развијање позитивног односа према националним културним и естетским
вредностима
 непосредни контакт ученика са културним наслеђем Италије, Чешке, Мађарске,
Аустрије односно Грчке, важним за поимање епохе, начина извођења музике,
као и амбијента у коме су се дела изводила
 у том смислу важно је да ученици и визуелно стекну сопствене доживљаје о
уметности уопште, културним, историјским и политичким аспектима везаним за
одређену епоху
Садржај студијског путовања:
 остваривање дела наставног плана и програма, који се реализује кроз посету
музејима, глаеријама, црквама, замковима, концертним дворанама и салама,
отвореним трговима уз стручна објашњења водича и вође пута
Носиоци предвиђених садржаја и активности:
 одељењске старешине
 вођа пута
 представник родитеља
 директор школе
 стручни водич
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Дисциплина ученика за време извођења студијског путовања
Сви родитељи ће бити упознати са правилима понашања.
Свако недолично и непримерено понашање ученика током трајања пута је
неприхватљиво и биће најстрожије санкционисано, сходно овлашћењима које школа
има. У том смислу, именована је дисциплинска комисија коју сачињавају психолог
школе, директор и помоћници, разредни старешина и предметни професори који ће
сваки евентулани прекршај решавати по хитном поступку, одмах после повратка са
пута.
Под непримереним и недоличним понашањем подразумевамо: употребу алкохола
или поседовање алкохола (конзумирање алкохола је најстрожије забрањено током
трајања пута), опојних средстава било које врсте у било којој количини, изазивање и
учествовање у изгредима, непоштовање и непридржавање кућног реда у хотелима у
којима смо смештени (најчешће је кућни ред од 22:00–07:00 и у поподневним
часовима од 14:00–17:00 часова). У том периоду мора владати потпуна тишина, јер
школа није у финансијској могућности да плаћа казнене пенале, оштећења аутобуса
настала немаром, као и хотелског инвентара, напуштање групе без сагласности
професора или вође пута.
Студијска путовања ће бити организована искључиво у случају повољне
епидемиолошке ситуације у земљи и иностранству.
Директор школе
Тијана Ковачевић, проф.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
Интернет презентација школе постоји већ годинама, уз свакодневно ажурирање
актуелних информација.
Презентација постоји на адреси www.slavenski.edu.rs, и представља обимну колекцију
различитог садржаја, од основних података о школи, преко историјата, информација о
одсецима, до актуелних информација уз галерију фотографија, аудио и видео снимака.
На друштвеним мрежама, школа је присутна на страници Facebook
www.facebook.com/josipslavenski.muzickaskola.
Генерални план јесте неопходно и редовно ажурирање свих података и информација
на интернет страници и друштвеној мрежи, као и на огласној табли и билборду испред
школе, а у циљу информација и популаризације свих облика активности Школе.
Медијска промоција школе није на високом нивоу и по том питању планирамо веће
активности него до сада, и то у правцу:
− редовног обавештавања медија о значајним манифестацијама и активностима
Школе
− лични контакти са медијима
− редовно ажурирање веб сајта
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12. УЏБЕНИЦИ
ПОДРУЧЈЕ РАДА: КУЛТУРА , УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ
Област: МУЗИЧКЕ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
Ред.
Назив предмета
Назив уџбеника
бр.
Музички инструменти за 1.
ПОЗНАВАЊЕ
1.
разред, Д.Деспић - Завод за
ИНСТРУМЕНАТА
уџбенике
Историја музике, Соња
2.
ИСТОРИЈА МУЗИКЕ
Маринковић - Завод за
уџбенике
2a.
Историја музике, Соња
ИСТОРИЈА МУЗИКЕ
Маринковић - Завод за
уџбенике

3.

ЕТНОМУЗИКОЛОГИЈА

не постоји званични уџбеник

Остала уџбеничка литература

Разред

Образовни профил

примери из музичке литературе

I

Музички извoђач и
музички сарадник

Повијест глазбе, Андреис;
примери из музичке литературе

II-III

Музички извoђач и
музички сарадник

примери из музичке литературе

III-IV

Музички извoђач и
музички сарадник

Народна музика Југославије,
Д.Големовић - Музичка
омладина Србије;
Увод у етномузикологију,
Д.Девић - Универзитет
уметности;
Етномузиколошки огледи,
Д.Големовић - Библиотека XX
век;
Народни музички инструменти,
З.Марковић - Етнографски музеј;
Наш народи живот, Т.Ђорђевић Српска књижевна задруга

III,IV

Музички сарадник
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Ред.
Назив предмета
бр.

2022/2023

Назив уџбеника

Остала уџбеничка литература

4.

СВИРАЊЕ ХОРСКИХ
ПАРТИТУРА

не постоји званични уџбеник

5.

ДИРИГОВАЊЕ

не постоји званични уџбеник

5а.

ДИРИГОВАЊЕ

не постоји званични уџбеник

6.

УВОД У КОМПОНОВАЊЕ

не постоји званични уџбеник

ДЕЧЈИ ОРКЕСТАР

не постоји званични уџбеник,
обрада примера датих у плану
и програму;

СОЛФЕЂО

Солфеђо са теоријом музике
I, З.Васиљевић и група аутора Завод за уџбенике;
Солфеђо I, В.Јовановић ЗМБШ;
Ритмичка лектира,
В.Јовановић - ЗМБШ;

7.

8а.

Хорско дириговање са свирањем
хорских партитура,
Л.Димитријевић, А.Краставчевић;
избор композиција према Плану
и програму;
Хорско дириговање са свирањем
хорских партитура,
Л.Димитријевић, А.Краставчевић;
избор композиција према Плану
и програму;
Избор оркестарских композиција
према плану и програму, аудио
видео примери оркестарских
дела;
Увод у савремено компоновање,
Д.Деспић - ФМУ
инструменти Орфовог
инструментаријама (дрвозвучни,
металозвучни и опнозвични
инструменти)
Мелодика, З.Васиљевић Универзитет уметности;
Солфеђо, Р.Шкарица ;
Једногласни и двогласни диктати,
Н.Галон;
Диктати, А.Вињоло
Диктати, Гранжани;
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Образовни профил

II,III

Музички сарадник

III

Музички сарадник

IV

Музички сарадник

IV

Музички сарадник

I, IV

Музички сарадник

I

Музички извoђач и
музички сарадник

Музичка школа

Ред.
Назив предмета
бр.

8б.

СОЛФЕЂО

8ц.

СОЛФЕЂО

8д.

СОЛФЕЂО

9.

ХАРМОНИЈА

2022/2023

Назив уџбеника

Остала уџбеничка литература

Солфеђо II, З.Васиљевић и
група аутора - Завод за
уџбенике;
Солфеђо II, В.Јовановић ЗМБШ;
Ритмичка лектира,
В.Јовановић - ЗМБШ;
Солфеђо III, З.Васиљевић и
група аутора - Завод за
уџбенике;
Солфеђо III, В.Јовановић ЗМБШ;
Ритмичка лектира,
В.Јовановић - ЗМБШ;
Солфеђо IV, З.Васиљевић и
група аутора - Завод за
уџбенике;
Солфеђо IV, В.Јовановић ЗМБШ;
Ритмичка лектира,
В.Јовановић - ЗМБШ;
Хармонија (II, III, IV),
М.Живковић - Завод за
уџбенике;
Хармонија на клавиру, П.Видал,
Н.Буланже, М.Живковић Универзитет уметности

Разред

Мелодика, З.Васиљевић Универзитет уметности;
Солфеђо, Р.Шкарица ;
Једногласни и двогласни диктати, II
Н.Галон;
Диктати, А.Вињоло
Диктати, Гранжани;
Мелодика, З.Васиљевић Универзитет уметности;
Солфеђо, Р.Шкарица ;
Једногласни и двогласни диктати, III
Н.Галон;
Диктати, А.Вињоло
Диктати, Гранжани;
Мелодика, З.Васиљевић Универзитет уметности;
Солфеђо, Р.Шкарица ;
Једногласни и двогласни диктати, IV
Н.Галон;
Диктати, А.Вињоло
Диктати, Гранжани;
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II - IV

Образовни профил

Музички извoђач и
музички сарадник

Музички извoђач и
музички сарадник

Музички извoђач и
музички сарадник

Музички извoђач и
музички сарадник

Музичка школа

Ред.
Назив предмета
бр.
10a.

КОНТРАПУНКТ

10b.

КОНТРАПУНКТ

11.

MУЗИЧКИ ОБЛИЦИ

12.

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА
МУЗИКЕ

13.

13 а

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ

2022/2023

Назив уџбеника

Остала уџбеничка литература

Вокални контрапункт,
В.Перичић, Завод за уџбенике;
Инструментални контрапункт,
М.Живковић - Завод за уџбенике
Наука о музичким облицима,
В.Перичић, Д.Сковран Универзитет уметности;
Историја националне музике,
С.Маринковић - Завод за
уџбенике

Разред

Образовни профил

III

Музички извoђач и
музички сарадник

IV

Музички извoђач и
музички сарадник

II - IV

Музички извoђач и
музички сарадник

Музички ствараоци у Србији,
В.Перичић;
IV
Историја српске музике, С.ЂурићКлајн

Музички извoђач и
музички сарадник

Солфеђо са теоријом музике,
З.Васиљевић - Завод за
уџбенике;
I

Музички извoђач и
музички сарадник

IV

Mузички сарадник

В. Јовановић – Завод за
уџбенике

14.

АУДИОВИЗУЕЛНА ТЕХНИКА не постоји званични уџбеник

15.

ХОР

не постоји званични уџбеник

Компјутер, цд плејер, камера,
фотоапарат, микрофони, миксета
итд.

Избор хорских композиција према
I - IV
плану и програму;
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Музички извoђач и
музички сарадник
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Ред.
Назив предмета
бр.
РАНА МУЗИКА

17.

РЕБЕКА, ВИЕЛА, ФИДЕЛ

2022/2023

Назив уџбеника

не постоји званични уџбеник

18.

ЛАУТА

не постоји званични уџбеник

19.

ЧЕМБАЛО

не постоји званични уџбеник

ХАРФА

не постоји званични уџбеник

21.

ПЕВАЊЕ (РАНА МУЗИКА)

не постоји званични уџбеник

22.

ВИОЛА ДА ГАМБА

не постоји званични уџбеник

20.

Остала уџбеничка литература
Ламентације, Џ.Дауленд;
Дансерај, Т.Сузато;
Terpsihora, M.Pretorijus;
Игре 16. века, П.Жервез;
Игре Париза 16. века, П.Атањан;
Упутства и метод свирања на
ренесансној лаути, Џ.Дауленд;
Школа за барокну лауту, Т.Сатон;
остала литература према плану и прог.;
Уметност свирања на чембалу
(комплетна метода), Ф.Купрен;
О музичкој пракси у бароку и
уметности свирања на чембалу,
К.Ф.Е.Бах;
остала литература према плану и прог.
Хрестоматија избор комада и обимна
оригинална литература према плану и
програму;
Збирке мадригала разних аутора
(Хенри 8, Клод ле Жен, Орацио Вики,
Томас Морли, Жан Батист Безар,
Клаудио Монтеверди, Ламбер;
Златна виола II, V, VI, VII, VIIIa i VIIIb
део, Г. Фелдман;
40 мелодичних вежби, М.Бишоп;
Ричеркари, Д.Ортиз;
Студија скала, Џ.Кач;
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I - IV

Музички извођач ране
музике

I - IV

Музички извођач ране
музике

I - IV

Музички извођач ране
музике

I - IV

Музички извођач ране
музике

I - IV

Музички извођач ране
музике

I - IV

Музички извођач ране
музике

Музичка школа

2022/2023

Ред.
Назив предмета
Назив уџбеника
Остала уџбеничка литература
бр.
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ
Solutions Pre-Intermediate (Third
1.
Енглески језик
Edition, Tim Falla, Paul A Davies) - Workbook, Teacher's Guide
Student's Book
Solutions Intermediate (Third
2.
Енглески језик
Edition, Tim Falla, Paul A Davies) - Workbook, Teacher's Guide, CDs
Student's Book,
Solutions Upper-Intermediate (Third
Edition, Tim Falla, Paul A Davies,
Workbook, Essentials Teacher's
3.
Енглески језик
Paul Kelly, Helen Wendholt, Sylvia Book, CDs
Wheeldon) - Student's Book
Solutions Upper-Intermediate (Third
Edition, Tim Falla, Paul A Davies,
Workbook, Essentials Teacher's
4.
Енглески језик
Paul Kelly, Helen Wendholt, Sylvia Book, CDs
Wheeldon) - Student's Book
Социологија за III разред средњих
5.
Социологија
стручних школа и IV разред
/
гимназије, Владимир Вулетић
6.
Филозофија
Филозофија за средњу школу
/
7.
Грађанско васпитање
Водич за наставнике
/
8.
Грађанско васпитање
Водич за наставнике
/
9.
Грађанско васпитање
Водич за наставнике
/
10. Грађанско васпитање
Приручник за наставнике
/
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Образовни профил

Први

-"-

Други

-"-

Трећи

-"-

Четврти

-"-

Други

-"-

Четврти
Први
Други
Трећи
Четврти

-"-"-"-"-"-

Музичка школа

Ред.
Назив предмета
бр.

2022/2023

Остала уџбеничка
литература

Назив уџбеника

11.

Српски језик и књижевност

12.

Српски језик и књижевност

13.

Српски језик и књижевност

14.

Српски језик и књижевност

15.

Психологија

Читанка са књижевнотеоријским
појмовима за I разред средње
школе
Читанка са књижевнотеоријским
појмовима за II разред средње
школе
Читанка са књижевнотеоријским
појмовима за III разред средње
школе
Читанка са књижевнотеоријским
појмовима за IV разред средње
школе
Психологија, Биљана Милојевић

16.

Историја са историјом
културе и цивилизације

Историја за I разред средњих
стурчних школа
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Образовни профил

/

Први

-"-

/

Други

-"-

/

Трећи

-"-

/

Четврти

-"-

/

Трећи

/

Први и
други

-"Нема уџбеника
прописаног од
Министарства просвете
- ово се препоручује

Музичка школа

Ред.
Назив предмета
бр.
Историја са историјом
17.
културе и цивилизације

2022/2023

Назив уџбеника

Остала уџбеничка литература

Историја за II разред средњих
стручних школа

/
/

18.

Историја са историјом
културе и цивилизације

Ликовна култура

19.

Италијански језик

Espresso 1 Corso di Italiano

20.

Италијански језик

21.

Физика

Rete! 1 Corso multimediale
o´italiano per stranieri
Акустика

22.

Верска настава

Православни катихизис

/

23.

Верска настава

Православни катихизис

/

Libro dello studente ed Esercili
/
/

136

Разред
Други и
трећи
Први, други
и трећи
разред
Први и
други
Трећи
четврти
Први
Први и
други
Трећи и
четврти

Образовни профил

музички сарадник,
музички извођач
-"-"-"-"-"-
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На основу чл.126 став 4.тачка 18., а у складу са чл.159. и 160.став 1. тачка 1 Закона о
основама система образовања и васпитања („Службни гласник РС бр 88/2017,27/2018,
10/2019, 6/20, 129/2021), Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима,
наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи („Просветни гласник“
бр.2/92 и 2/2000) , Правилника о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног
рада наставника и стручних сарадника у средњој школи („Просветни гласник“ бр.
1/92,23/97 и 2/2000) и Годишњег плана рада школе за школску 2022/23. годину
усвојеног на 1. седници Школског одбора 15.09.2022. године, директор школе доноси

РЕШЕЊЕ
о 40-часовном распореду радног времена у школској 2022-2023. години
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