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1. Увод 
 

1.1. Општи подаци о школи 
 

 

Музичка школа у Шапцу основана је давне 1948. године, као Градска музичка школа. Од оснивања, школа је 

носила неколико назива, поред поменутог и Основна музичка школа, затим и Музичка школа „Славенски“, 

да би данашњи назив Музичка школа „ Михаило Вукдраговић“ понела 1993. године. Првих 30-ак година рада 

школа је пружала само основно образовање, а 1979. године је уписана и прва генерација ученика средње 

школе. За својих 70 година постојања, кроз школу је прошло преко 12 хиљада ученика, који су заједно са 

својим професорима освојили вели број награда на такмичењима, како у земљи, тако и у иностранству. 

 

Данас, Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ је организована као средња музичка школа која обавља 

делатност основног и средњег образовања, са преко 600 ученика и 90 запослених. Школска зграда 

смештена је у центру града, у здању с краја 19. века које је под заштитом Завода за заштиту споменика 

културе. У августу 2018. године завршена је комплетна реконструкција школске зграде, чиме су просторни 

капацитети проширени за још један спрат и 16 нових учионица, чиме је значајно олакшано одвијање 

наставног процеса. 

 

Организација рада у школи је веома сложена и обухвата: 

рад у припремном разреду, 

рад у основном образовању (на инструментима: клавир, хармоника, гитара, виолина, виола, виолончело, 

флаута, кларинет, труба, и на соло певању), 

рад у средњем образовању, за образовне профиле – музички извођач класичне музике (пијаниста, 

хармоникаш, гитариста, виолиниста, виолиста, виолончелиста, флаутиста, кларинетиста, трубач и соло 

– певач ) и  музички срадник – теоретичар. 

 

И у овој школској години, школа је поред рада на испуњавању програмских задатака образовно-васпитног 

рада, тежила да богатом концертном и јавном делатношћу остане један од носилаца културног живота у 

граду, као и да постане потреба а не обавеза, како за ученике, тако и за наставнике.  

 

Решењем број 022-321/82-08 од 04.05.1983 године извршена је верификација школе од стране Републичког 

комитета за образовање и музичку културу у Београду, а регистрована је код Привредног суда у Ваљеву 

решењем број Фи. 294/83, oд 19.09.1983 године. Реверификација је извршена од стране Министарства 

просвете Републике Србије решењем број 022-05-220/94-03 oд 25.05.1994 године.  
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1.2. Табеларни приказ општих података о школи 
 

пун назив образовно – васпитне установе 
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - 

Шабац 

адреса Масарикова 35 

седиште Шабац 

телефон  015/350-282 

телефон директора 015/344-946 

електронске адресе 

direktor@mvukdragovic.rs 

pomocnikdirektora@mvukdragovic.rs 

mvukdragovic@gmail.com 

sekretar@mvukdragovic.rs 

administracija@mvukdragovic.rs 

racunovodstvo@mvukdragovic.rs 

biblioteka@mvukdragovic.rs 

psiholog@mvukdragovic.rs 

pedagog@mvukdragovic.rs 

klavirstimer@mvukdragovic.rs 

интернет презентација www.mvukdragovic.rs 

лого школе 
 

дан школе 10. јун 

датум оснивања 2. март 1948. 

укупна површина школе 1900,13 м
2
 

број запослених 90 

број ученика основне школе 497 

број ученика средње школе 77 

укупан број ученика 574 

број смена у школи две смене 

језик на коме се изводи настава српски језик 

име и презиме директора школе Ђорђе Андријанић 

  

mailto:direktor@mvukdragovic.rs
mailto:pomocnikdirektora@mvukdragovic.rs
mailto:mvukdragovic@gmail.com
mailto:sekretar@mvukdragovic.rs
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2. Законске основе рада школе 
 

Назив документа Идентификациони број документа 

Закон o основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ бр.  88/17, 27/18-др.закон и 

10/19) 

Закон о основном образовању 
(„Сл. гласник РС“ бр.  55/13, 101/17, 27/18-

др.закон и 10/19) 

Закон о средњем образовању 
(„Сл. гласник РС“ бр.  55/13,101/17 и 27/18-

др.закон) 

Закон о раду 
(„Сл. гласник РС“ бр.  24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 

75/14, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) 

Посебан колективни уговор за запослене у 

основним и средњим школама и домовима 

запослених 

(„Сл.гласник РС“ бр.  21/15) 

Правилник о плану и програму наставе и учења за 

основно музичко образовање и васпитање 
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр.  5/19) 

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-Просветни Гласник РС“ бр. 9/93 

,2/94 , 4/9 , 19/97, 15/2002, 10/2003 ,7/2005 ,4/2006 

,4/2007 ,4/2009 ,8/2009, 11/2010, 10/2013, 11/2013, 

14/2013,10/2016) 

Правилник о плану и програму образовања и 

васпитања за заједничке предмете у стручним и 

уметничким школама 

(„Сл.Гласник-Просветни Гласник РС“ бр. 6/90, 

4/91,  7/93, 17/93, 1/94, 2/94 ,2/95,  3/95,  8/95,  5/96, 

2/2002, 5/2003, 10/2003, 24/2004, 3/2005,  11/2005, 

6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 

5/2010, 8/2010, -испр. 11/2013, 14/2013, 5/2014, 

3/2015. 11/2016, и 13/2018) 

Правилник о стандардима квалитета рада установа („Сл. Гласник РС“ бр.14/2018) 

Правилник о стручно педагошком надзору („Сл. Гласник РС“ 34/2012) 

Правилник осталном  стручном усавршавању и 

напредовању у звања наставника васпитача и 

стручних сарадника  

(„Сл. Гласник РС“ бр. 81/2017, 48/2018) 

Правилник о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању 
(„Сл. гласник РС“ бр.  34/19) 

Правилник о оцењивању ученика у средњем 

образовању и васпитању 
(„Сл. гласник РС“ бр.  82/15 ) 

Правилник о протоколу  поступања у  установи  у 

одговору на насиље, злостављање и занемаривање 
(„Сл.Гласник РС“бр. 30/2010) 

Правилник о норми часова непосредног рада са 

ученицима наставника, стручних сарадника и 

васпитача у основној школи 

(„Сл. Гласник РС“ бр.2/92 и 2/2000) 

Правилник о педагошкој норми свих облика 

образовно-васпитног рада наставника и стручних 

сарадника у средњој школи 

(„Сл. Гласник Рс –Просветни гласник „ бр. 

1/92,23/97,2/00) 

Правилник о ближим условима за утврђивање 

права на индивидуални образовни план, његову 

примену и вредновање 

(„Сл.Гласник РС“ бр.74/2018) 

Правилник о стандардима компентенција 

директора установа образовања и васпитања 
(„Сл. Гласник РС“ бр. 38/2013) 

Статут  

Развојни план установе  

Школски програм  
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3. Материјално-технички и кадровски ресурси школе  
 

3.1. Материјално-техничких ресурси школе 
 

3.1.1. Школски објекти и простор  

 

а) Основа приземља: 
 

 
 

р.б. намена просторије 
број 

просторије 

површина 

просторије у м
2
 

норматив 

у м
2
 

проценат у 

односу на 

норматив 

1. Ђачки клуб 1. 55,49 - - 

2. Наставничка канцеларија 2. 25,73 16 – 24 100 

3. 
Учионица за групну наставу – 

стручни предмети 
3. 29,31 24 100 

4. 
Учионица за разредну наставу 

– општеобразовни предмети 
4. 57,55 54 100 

5. 
Учионица за групну наставу – 

стручни предмети 
5. 31,98 24 100 

6. 
Учионица за групну наставу – 

стручни предмети 
6. 31,06 24 100 



3. Материјално-технички и кадровски ресурси школе 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 9 

 

р.б. намена просторије 
број 

просторије 

површина 

просторије у м
2
 

норматив 

у м
2
 

проценат у 

односу на 

норматив 

7. 
Учионица за разредну наставу 

– општеобразовни предмети 
7. 40,39 54 79,31 

8. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - клавир 
8. 16,24 16 – 24 100 

9. 
Просторија за снимање 

концерата 
9. 8,22 8 - 12 100 

10. Свечана сала за концерте 10. 113,21 90 - 140 100 

11. Ходник - 144,80 - - 

12. Степениште - 9,91 - - 

13. Остава - 5,07 - - 

14. Тоалет - 10,41 - - 

15. Тоалет - 2,22 - - 

У К У П Н О: 581,59  

 

 

 

б) Основа спрата: 
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р.б. намена просторије 
број 

просторије 

површина 

просторије у м
2
 

норматив у 

м
2
 

проценат у 

односу на 

норматив 

1. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - хармоника 
11. 11,00  12 – 16 91,67 

2. 
Камерна сала за пробе хора и 

оркестра 
12. 55,49  90 61,66 

3. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - хармоника 
13. 16,68  12 – 16 100 

4. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - хармоника 
14. 22,13  12 – 16 100 

5. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - хармоника 
15. 16,74  12 – 16 100 

6. 
Учионица за групну наставу – 

стручни предмети 
16. 39,53  24 100 

7. Канцеларија рачуноводства 17. 16,37 12 – 16 100 

8. Канцеларија директора 18. 33,09 12 – 16 100 

9. Канцеларија секретара 19. 14,76 12 – 16 100 

10. 
Канцеларија стручних 

сарадника 
20. 18,33  12 – 16 100 

11. 
Канцеларија 

административног радника 
21. 14,14  12 – 16 100 

12. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - клавир 
22. 31,88  16 – 24 100 

13. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - клавир 
23. 24,75  16 – 24 100 

14. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - гитара 
24. 16,86 12 – 16 100 

15. Библиотека 25. 21,39 16 – 24 100 

16. 
Учионица за индивидуалну 

наставу  - гитара 
26. 15,62 12 – 16 100 

17. 
Учионица за индивидуалну 

наставу  - гитара 
27. 14,86 12 - 16 100 

18. 
Учионица за групну наставу – 

стручни предмети 
28. 42,39  24 100 

19. Ходник - 131,51 - - 

20. Степениште - 17,70 - - 

21. Тоалет - 10,16 - - 

У К У П Н О: 585,38  

 

  



3. Материјално-технички и кадровски ресурси школе 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 11 

 

в) Основа поткровља: 

 
 

 

р.б. намена просторије 
број 

просторије 

површина 

просторије у м
2
 

норматив у 

м
2
 

проценат у односу 

на норматив 

1. 
Учионица за индивидуалну 

наставу  - гудачи 
29. 23,55  12 -16 100 

2. 
Учионица за индивидуалну 

наставу  - гудачи 
30. 23,55 12 – 16 100 

3. 
Учионица за индивидуалну 

наставу  - гудачи 
31. 23,55  12 – 16 100 

4. 
Учионица за индивидуалну 

наставу  - гудачи 
32. 20,48  12 – 16 100 

5. 
Учионица за индивидуалну 

наставу – соло певање 
33. 30,86  14 -20 100 

6. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - дувачи 
34. 30,67  14 -20 100 

7. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - дувачи 
35. 20,98  16 – 24 100 

8. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - клавир 
36. 21,48  16 – 24 100 

9. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - клавир 
37. 20,64  16 – 24 100 

10. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - клавир 
38. 20,98  16 – 24 100 

11. 
Учионица за индивидуалну 

наставу – клавир 
39. 30,67  16 – 24 100 

12. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - клавир 
40. 30,79  14 - 20 100 
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р.б. намена просторије 
број 

просторије 

површина 

просторије у м
2
 

норматив у 

м
2
 

проценат у односу 

на норматив 

13. 
Учионица за индивидуалну 

наставу  - корепетитори 
41. 20,48  12 – 16 100 

14. 
Учионица за индивидуалну 

наставу  - клавир 
42. 23,55  12 – 24 100 

15. 
Учионица за индивидуалну 

наставу - клавир 
43. 23,55  16 – 24 100 

16. 
Учионица за индивидуалну 

наставу  - гудачи 
44. 23,55  12 – 16 100 

17. Архива 45. 24,42 - - 

18. Ходник - 163,84 - - 

19. Степениште - 18,15 - - 

20. Тоалет - 24,42 - - 

У К У П Н О: 620,16  

 

 

г) Укупан простор: 
 

р.б. намена просторије 
број 

просторија 

збирна 

површина у 

м
2
 

напомена 

1. Учионичке просторије 34 903,79 

школа користи информатички 

кабинет и салу за физичко 

васпитање које се налазе у 

згради Економске школе у 

Шапцу, које нису урачунате у 

број учионичких просторија и 

збирну површину 

2. Свечана сала за концерте 1 113,21  

3. Библиотека 1 21,39  

4. 
Административне 

просторије 
7 130,64  

5. Ђачки клуб 1 55,49  

6. 
Помоћне просторије у 

згради школе 
2 29,49  

7. 
Помоћне просторије ван 

зграде школе 
3 113,00

 

школа користи две помоћне 

зграде у којим се налазе 

радионица, магацин и 

просторија за помоћне раднике 

8. Ходници 3 440,15  

9. Степеништа 3 45,76  

10. Тоалети 4 47,21  

У К У П Н О: 59 1900,13  



3. Материјално-технички и кадровски ресурси школе 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 13 

 

3.1.2. Наставна средства и опрема 

 

р.б. 
назив наставног 

средства - опреме 
количина 

број функционално 

употребљивих 

проценат 

функционално 

употребљивих 

1. полуконцертни клавир 7 7 100,00% 

2. пијанино 24 24 100,00% 

3. дигитални клавир 9 9 100,00% 

4. хармоника 34 25 73,52% 

5. виолина 4 4 100,00% 

6. виола 1 1 100,00% 

7. виолончело 5 5 100,00% 

8. контрабас 3 1 33,33% 

9. гитара 6 6 100,00% 

10. флаута 12 8 66,66% 

11. кларинет 3 1 33,33% 

12. труба 3 1 33,33% 

13. саксофон 1 1 100,00% 

14. орфов инструментариј 2 2 100,00% 

15. метрономи 7 7 100,00% 

16. видео пројектор и платно 1 1 100,00% 

17. лап топ рачунар 1 1 100,00% 

18. клупица за гитару 10 10 100,00% 

19. пулт 72 72 100,00% 

20. 
музичка линија / 

касетофон 
5 5 100,00% 

21. камера 1 1 100,00% 

22. фотографски апарат 1 1 100,00% 

23. миксета 1 1 100,00% 

24. микрофон 3 3 100,00% 

25. 
бела табла са нотним 

системом 
7 7 100,00% 
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3.1.3. Закључак о расположивим материјално-техничким ресурсима школе  

 

р.б. област процене анализа опремљености 

оцена 

опремљености 

(од 1 – 4) 

1. 
наставни 

простор 

Школа располаже са 26 учионица за индивидуалну наставу и 8 

учионица за групну наставу, укупне површине 903,79 м
2
, а поред 

тога користи и кабинет за информатику и салу за физичко 

васпитање који се налазе у згради Економске школе у Шапцу. 

Број учионица, њихова структура и површина, у великој мери 

задовољавају тренутне потребе школе. 

4 

2. остали простор 

Школа располаже са 6 канцеларија, библиотеком,  ђачким 

клубом, свечаном салом за концерте, просторијом за снимање 

концерата, архивом, оставом, просторијом за помоћно особље, 

радионицом, магацином, 4 тоалета,  што укупно чини 19 

просторија укупне површине 510,43 м
2 

не рачунајући 

степеништа и ходнике. Број администраривних и помоћних 

просторија, њихова структура и површина, у великој мери 

задовољавају тренутне потребе школе. 

4 

3. инструменти 

Школски инструментаријум у квантитативном смислу углавном 

задовољава потребе наставног процеса, с тим да велики број 

инструмената није одговарајућег квалитета.  

3 

4. 

наставна 

средства и 

школски 

намештај 

Опрема и намештај у учионицама опште намене и 

специјализованим учионицама за индивидуалну наставу су 

стандардни. Свака учионица поседује потребан број клупа и 

столица, катедру и столицу за наставника, таблу и огласну таблу, 

чивилук и корпу за отпатке. Учионице за инструменталну 

наставу су опремљене пултом за ноте и орманом, а већина има и 

наставно огледало. У учионицама за инстрименталну наставу 

код којих је потребна клавирска пратња, опремњене су поред 

стандардне опреме и клавиром са клавирском столицом. 

Мултимедијална учионица је опремњена LCD телевизором, lap-

top рачунаром, пројектором, аудио уређајима и осталом опремом 

која је неопходнa за репродукцију дигиталних садржаја у 

настави. На основу наведеног може се закључити да су све 

учионице и канцеларије опремњене потребним намештајем и 

опремом,  али да је потребно извршити замену појединих 

ормара, катедри и другог инвентара због дотрајалости.  

3 

5. 
рачунарска 

опрема 

Школа поседује 7 деск топ и 4 лап топ рачунара, 7 монитора, 4 

штампача, 2 скенера – штампача, један штампач – копир уређај. 

Интернет мрежа је средње брзине протока. Квантитет, а посебно 

квалитет расположиве информатичке опреме само делимично 

задовољава потребе школе. Иако је брзина интернет саобраћаја 

повећана са 4/0,5 MB/s на 50/2 MB/s, планирано је додатно 

убрзање протока на 100/4 MB/s, као и покривање читаве школске 

зграде Wi-FI мрежом. 

2 

6. библиотека 

Библиотечку грађу чине 4744 музикалија и 2016 монографских 

публикација. У току школске године фонд школске библиотеке 

је обогаћен са 270 нотних публикација и 43 књиге. 

3 

У К У П Н О: 3 

 



3. Материјално-технички и кадровски ресурси школе 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 15 

 

3.1.4. Извештај о унапређењу материјално-техничких услова рада  

 

р.б. опис инвестиције количина издвојена средства 

1. електрични клавир 3 ком. 674.310,00 

2. виолончело 1 ком. 59.150,00 

3. флаута 2 ком. 148.094,00 

4. виолина ( донација) 1 ком. 12.000,00 

5. 
светлећи рекламни билборд 

(Citylight) 
1 ком. 100.300,00 

6. метални пулт за ноте 27 ком. 80.000,00 

7. 

радови на текућем одржавању  

(кречење у делу школске зграде, 

замена дотрајалих грејних тела, 

израда подне звучне изолације и 

поставка ламинатних подова у делу 

школске зграде изнад свечане сале, 

израда звучне изолације на 

преградном зиду између две 

учионице и др...) 

- 424.607,00 

8. 
штимовање и одржавање 

инструмената 
- 47.850,00 

9. бела табла са нотним системом 7 117.480,00 

10. тапацирање столица  62 81.840,00 

9. 
обогаћен фонд библиотеке са 43 

књиге 
- 43.410,00 

Укупно 1.789.041,00 

 

 

3.1.5. Финансијски ресурси и ресурси локалне заједнице 

 

Финансијски ресурси 

Буџет Града Шапца 

Донације установа, појединаца, родитеља... 

Сопствена средства (издавање инструмената у закуп, ванредни испити...) 

Ресурси локлне 

заједнице 

Предшколска установа „Наше дете“ Шабац 

Основне и средње школе 

Институције културе ( Народни музеј Шабац, Културни центар Шабац, Библиотека 

Шабачка, Шабачко позориште...) 

Штампани и електронски медији 
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3.2. Кадровски ресурси школе 
 

3.2.1. Руководећи органи школе 

 

р.б. презиме и име 

степен 

стручне 

спреме 

радно 

место 

године радног 

стажа 
лиценца 

проценат 

ангажовања 
напомена 

1. 
Андријанић 

Ђорђе  
VII 1 директор 14 да 100%  

2. 
Марковић 

Марија 
VII 1 

помоћник 

директора 
3 не 100%  

3. Карић Драган VII 1 
помоћник 

директора 
27 да 50%  

 

 

3.2.2. Управни органи школе – Школски одбор 

 

р.б. презиме и име функција овлашћени предлагач 

1. Перић Љиљана председник Локална самоуправа 

2. Ераковић Љиљана  члан Локална самоуправа 

3. Јакшић Јозефа  члан Локална самоуправа 

4. Зидарић Нада  заменик председника Наставничко веће 

5. Јекић Борис  члан Наставничко веће 

6. Пантелић Мирјана  члан Наставничко веће 

7. Дубљанин Саша члан Савет родитеља 

8. Марковић Саша  члан Савет родитеља 

9. Џигурски Данијела  члан Савет родитеља 

 

  



3. Материјално-технички и кадровски ресурси школе 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 17 

 

3.2.3. Саветодавни органи школе – Савет родитеља 

 

р.б. име и презиме функција одсек ОШ / разред СШ 

1. Зоран Шарчевић председник 4. разред СШ 

2. Данијела Јанковић члан 3. разред СШ 

3. Саша Марковић члан 2. разред СШ 

4. Милорад Рељић члан 1. разред СШ 

5. Биљана Прстојевић члан хармоника ОШ 

6. Татјана Станковић члан хармоника ОШ 

7. Саша Дубљанин члан гитара ОШ 

8. Бранка Јоцић члан гитара ОШ 

9. Маја Качаревић члан виолина ОШ 

10. Зорана Лукић члан виолина ОШ 

11. Љиљана Богдановић члан кларинет ОШ 

12. Татјана Јовановић члан клавир ОШ 

13. Данијела Џигурски члан клавир ОШ 
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3.2.4. Наставни кадар 

 

р.б. презиме и име 

степен 

стручне 

спреме 

радно место 

године 

радног 

стажа 

лиценца 
проценат 

ангажовања 
напомена 

1. 
Алимпић 

Татјана 
VII 1 наставник информатике 4 не 32%  

2. 
Атанацковић 

Јасмина 
VII 1 

наставник солфеђа, 

наставник теорије 

музике 

10 да 65%  

3. 
Богдановић 

Милан 
VII 1 наставник виолине 6 не 100%  

4. 
Богдановић 

Јована 
VII 1 корепетитор 2 не 100% 

почела да 

ради 24.10. 

5. Вардл Мирјана VII 1 
наставник енглеског 

језика 
26 да 44%  

6. 
Васић 

Александра 
VII 1 наставник клавира 4 не 100%  

7. Васић Мирјана VII 1 наставник клавира 35 да 100%  

8. Видић Љиљана VII 1 
наставник физичког 

васпитања 
21 да 40%  

9. 
Влаисављевић 

Небојша 
VII 1 

наставник виоле, 

наставник виолине, 

наставник читања с 

листа 

17 да 60%  

10. Гајић Драгана VII 1 

наставник виолине, 

наставник камерне 

музике 

14 да 100%  

11. Гајић Марија VII 1 
наставник упоредног 

клавира, наставник хора 
14 да 15%  

12. 

Гајић 

Радивојевић 

Сузана 

VII 1 

наставник солфеђа, 

наставник теорије 

музике 

2 не 65%  

13. Гођевац Марија VII 1 наставник клавира 10 да 100%  

14. 
Давидовић 

Хелена 
VII 1 наставник клавира 29 да 100%  

15. 
Димитријевић 

Божицa 
VII 1 

наставник италијанског 

језика 
11 да 44%  

16. 
Димитријевић 

Горан 
VII 1 

наставник виолине, 

наставник оркестра 
23 да 100%  



3. Материјално-технички и кадровски ресурси школе 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 19 

 

р.б. презиме и име 

степен 

стручне 

спреме 

радно место 

године 

радног 

стажа 

лиценца 
проценат 

ангажовања 
напомена 

17. 
Димитрић 

Владимир 
VII 1 наставник веронауке 10 не 10%  

18. 
Добривојевић 

Весна 
VII 1 

наставник историје 

културе са историјом 

цивилизације, 

наставник грађанског 

васпитања 

4 не 35%  

19. Ђурић Ивана VII 1 

наставник клавира, 

наставник читања с 

листа, наставник 

корепетиције 

16 да 100%  

20. 
Живковић 

Соња 
VII 1 

наставник солфеђа, 

наставник теорије 

музике 

23 да 100%  

21. Зидарић Јелена VII 1 

наставник клавира, 

наставник читања с 

листа, наставник 

корепетиције 

2 не 100% 
почела да 

ради 09.09. 

22. 
Зидарић 

Милица 
VII 1 корепетитор 6 не 100%  

23. Зидарић Нада VII 1 

наставник солфеђа, 

наставник теорије 

музике 

30 да 100%  

24. Иванић Иван VII 1 
наставник хармоније, 

наставник контрапункта 
1 не 50% 

замена 

Андријанић 

Ђорђа до 

21.10. 

25. 
Иванковић 

Кристина 
VII 1 

наставник виолончела, 

наставник читања с 

листа 

4 не 50%  

26. 
Јаковљевић 

Јован 
VII 1 наставник гитаре 8 не 100%  

27. 
Јанковић 

Јелена 
VII 1 

наставник солфеђа, 

наставник теорије 

музике 

16 да 100% 
почела да 

ради 06.07. 

28. 
Јанковић 

Жељко 
VII 1 

наставник виолине, 

наставник камерне 

музике 

25 да 100%  

29. Јевтић Јелена VII 1 

наставник виолине, 

наставник камерне 

музике 

20 да 100%  

30. Јекић Борис VII 1 наставник клавира 12 да 100%  

31. Јекић Мирјана VII 1 наставник клавира 11 да 100%  
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р.б. презиме и име 

степен 

стручне 

спреме 

радно место 

године 

радног 

стажа 

лиценца 
проценат 

ангажовања 
напомена 

32. Јовић Невена VII 1 наставник психологије 10 не 10%  

33. Јовић Стеван VII 1 

наставник гитаре, 

наставник камерне 

музике, наставник 

читања с листа 

8 да 80%  

34. 
Јовичић 

Гордана 
VII 1 

наставник музичких 

облика, наставник 

солфеђа, наставник 

теорије музике, 

наставник музичких 

инструмената 

21 да 100%  

35. 
Јосиповић 

Љиљана 
VII 1 наставник социологије  да 5% 

ангажована 

хонорарно 

36. 
Каличанин 

Младен 
VII 1 наставник хармонике 23 да 100%  

37. 
Каличанин 

Наташа 
VII 1 

наставник упоредног 

клавира 
25 да 100%  

38. 
Каранфиловић 

Душан 
VII 1 наставник флауте 25 да 100%  

39. Карић Драган VII 1 наставник хармоније 28 да 50%  

40. Карић Никола VII 1 наставник гитаре 8 не 100%  

41. 
Ковачевић 

Јованка 
VII 1 наставник филозофије 27 да 10%  

42. Лазић Војин VII 1 

наставник хармонике, 

наставник читања с 

листа, наставник 

оркестра 

17 да 100%  

43. Лазић Гоара VII 1 

наставник клавира, 

наставник корепетиције, 

наставник читања с 

листа, наставник 

камерне музике 

24 да 100%  

44. Лукић Душан VII 1 

наставник хармонике, 

наставник камерне 

музике 

9 да 100%  

45. 
Макевић 

Ангела 
VII 1 

наставник клавира, 

наставник корепетиције, 

наставник читања с 

листа, наставник 

камерне музике 

23 да 100%  



3. Материјално-технички и кадровски ресурси школе 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 21 

 

р.б. презиме и име 

степен 

стручне 

спреме 

радно место 

године 

радног 

стажа 

лиценца 
проценат 

ангажовања 
напомена 

46. 
Макевић 

Милица 
VII 1 наставник клавира 10 да 100%  

47. 
Максимовић 

Љиљана 
VII 1 наставник виолине 22 да 100%  

48. 
Максимовић 

Љубицa 
VII 1 

наставник упоредног 

клавира, наставник 

теорије музике, 

наставник увода у 

компоновање 

10 да 60%  

49. 
Манојловић 

Драгољуб 
VII 1 

наставник солфеђа, 

наставник теорије 

музике 

6 да 65% 

замена 

Атанацковић 

Јасмине до 

15.11. 

50. 
Милетић 

Марко 
VII 1 наставник хармонике 9 да 100%  

51. 
Миловановић 

Тамара 
VII 1 

наставник солфеђа, 

наставник теорије 

музике 

 не 100% 

замена 

Јанковић 

Јелене до 

30.06. 

52. 
Милутиновић 

Милош 
VII 1 наставник клавира 13 да 100%  

53. 
Миљевић 

Татјана 
VII 1 

наставник виолине, 

наставник камерне 

музике 

30 да 100%  

54. 
Миросавић 

Никола 
VII 1 наставник трубе 0 не 60%  

55. 
Митић – Васић 

Марија 
VII 1 

наставник соло певања, 

наставник читања с 

листа, наставник 

камерне музике 

6 не 100% 

замена 

Мирјане 

Пантелић од 

04.05. до 

30.06. 

56. 
Митровић 

Верица 
VII 1 

наставник хора,  

наставник дириговања, 

наставник упоредног 

клавира 

31 да 100%  

57. 
Михаиловић 

Горан 
VII 1 наставник хармонике 14 да 100%  

58. Мркић Зорана VII 1 корепетитор 12 не 100%  

59. 
Никачевић 

Ирена 
VII 1 наставник солфеђа 10 да 100%  

60. 
Николић 

Слађана 
VII 1 наставник солфеђа 17 да 20%  
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р.б. презиме и име 

степен 

стручне 

спреме 

радно место 

године 

радног 

стажа 

лиценца 
проценат 

ангажовања 
напомена 

61. 
Новаковић 

Бранко 
VII 1 

наставник кларинета, 

наставник читања с 

листа, наставник 

камерне музике 

19 да 100%  

62. 
Пандуровић 

Гордана 
VII 2 

наставник клавира, 

наставник читања с 

листа, наставник 

корепетиције 

15 да 100%  

63. 
Панић 

Владимир 
VII 1 наставник биологије 19 да 10%  

64. 
Пантелић 

Мирјана 
VII 2 

наставник соло певања, 

наставник читања с 

листа, наставник 

камерне музике 

13 да 100% 

породиљско 

одсуство од 

01.05. 

65. 
Поповић 

Катарина 
VII 1 

наставник српског 

језика 
23 да 66,67%  

66. Прица Биљана VII 1 наставник флауте 15 да 100%  

67. 
Пуповац 

Александар 
VII 1 наставник хармонике 14 да 100%  

68. 
Пушкић 

Исидора 
VII 1 наставник гитаре 5 не 100%  

69. 
Радовановић 

Тања 
VI наставник хармонике 

21 

 
да 100%  

70. Савић Милан VII 1 
наставник 

аудиовизуелне технике 
 да 10% 

ангажован 

хонорано 

71. Симић Душан VII 1 
наставник хармоније, 

наставник контрапункта 
0 не 50% 

замена 

Андријанић 

Ђорђа од 

21.10. 

72. Симић Маја VII 1 наставник гитаре 11 не 100%  

73. Совиљ Бојана VII 2 

наставник клавира, 

наставник читања с 

листа, наставник 

корепетиције 

9 да 100% 
престала да 

ради 08.11. 

74. Спасић Горан VII 1 

наставник 

контрапункта, 

наставник историје 

музике, наставник 

националне историје 

музике, наставник 

етномузикологије 

18 да 100%  



3. Материјално-технички и кадровски ресурси школе 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 23 

 

р.б. презиме и име 

степен 

стручне 

спреме 

радно место 

године 

радног 

стажа 

лиценца 
проценат 

ангажовања 
напомена 

75. 
Спасојевић 

Пајић Милена 
VI наставник виолине 31 да 100%  

76. 
Станојевић 

Станислав 
VII 1 

наставник гитаре, 

наставник читања с 

листа 

7 не 100%  

77. 
Степановић 

Весна 
VII 1 наставник физике  да 10% 

замена 

Биљане Дакић 

78. Тадић Ненад VII 1 
наставник упоредног 

клавира 
26 да 100%  

79. 
Тодоровић 

Александра  
VII 1 наставник клавира 9 да 100%  

80. Тошић Богдан VII 1 наставник гитаре 4 не 100%  

81. 
Трифуновић 

Јелена 
VII 1 

наставник упоредног 

клавира, наставник 

свирања хорских 

партитура 

22 да 100%  

82. 
Филиповић 

Ђорђе 
VII 1 

наставник клавира, 

наставник корепетиције, 

наставник читања с 

листа 

12 да 100%  

83. 
Хасаноглу 

Емел 
VII 1 корепетитор 13 не 100% 

престала да 

ради 30.09. 

84. 
Шалаи Тибор 

Снежана 
VII 1 

наставник упоредног 

клавира, наставник хора 
20 да 50%  
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3.2.5. Ваннаставни кадар 

 

р.б. 
презиме и 

име 

степен 

стручне 

спреме 

радно место 

године 

радног 

стажа 

лиценца 
проценат 

ангажовања 
напомена 

1. Томић Нада VII1 секретар 16 да 100%  

3. 
Вилотић 

Марија 
VI шеф рачуноводства 3 не 100%  

4. Савић Тања IV 

референт за правне, 

кадровске и 

административне 

послове 

20 - 100%  

5. 
Јовић 

Невена 
VII1 

стручни сарадник – 

психолог 
10 не 90% 

ангажована и као 

наставник 

психологије на 

10% 

6. 
Васић 

Мирјана 
VII1 

стручни сарадник – 

психолог 
17 да 50%  

7. 
Далош 

Милорад 
VII1 

стручни сарадник - 

библиотекар 
28 да 100%  

8. 
Глишовић 

Небојша 
IV 

техничар на 

одржавању 

инструмената и опреме 

16 - 100%  

9. 
Мићић 

Горан 
IV домар 8 - 100%  

10. Сарић Нада IV чистачица 21 - 100%  

11. 
Пантелић 

Добрила 
III чистачица 21 - 100%  

12. 
Дугоњић 

Снежана 
I чистачица 24 - 100%  

13. 
Игњатовић 

Миланка 
III чистачица 7 - 100%  

14. 
Петровић 

Љиљана 
IV чистачица 16 - 100%  

 

 

3.2.6. Закључци о саставу и квалификационој структури запослених  

 

Наставни 

кадар 

Сви запослени формално испуњавају услове за обављање послова на радном месту на 

којем су ангажовани, изузев наставника трубе, који има завршене основне, али не и 

мастер студије. 

Ваннаставни 

кадар 

Сви запослени формално испуњавају услове за обављање послова на радном месту на 

којем су ангажовани, изузев шефа рачуноводства, који има завршене основне али не и 

мастер студије. 

  



4. Подаци о ученицима 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 25 

 

4. Подаци о ученицима 
 

4.1. Бројно стање ученика основне школе 
 

4.1.1. Редовни ученици 

 

а) Бројно стање ученика на крају школске године по одсецима: 

 

инструмент припремни I II III IV V VI укупно 

клавир 19 46 42 28 17 24 17 193 

виолина 5 21 19 17 11 8 9 90 

виола - - - - 1 - - 1 

виолончело 1 1 - 1 3 - - 6 

гитара 3 11 14 12 16 14 11 81 

хармоника 3 24 17 8 9 9 9 79 

флаута 1 7 8 3 4 - 3 26 

кларинет 1 4 2 1 1 - - 9 

труба - - 3 3 1 - - 7 

соло певање - 4 1 - - - - 5 

УКУПНО 33 118 106 73 63 55 49 497 
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б) Кретање бројног стања ученика у току школске године: 

 

Разред 

Укупно уписаних ученика Укупно исписаних ученика 
Бојно стање ученика на 

крају године 

М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега 

I 64 79 143 13 12 25 51 67 118 

II 54 57 111 3 2 5 51 55 106 

III 36 42 78 0 5 5 36 37 73 

IV 23 42 65 1 1 2 22 41 63 

V 35 25 60 4 1 5 31 24 55 

VI 25 24 49 0 0 0 25 24 49 

∑ 237 269 506 21 21 42 216 248 464 

 

Евиденција о ученицима који су престали да похађају наставу 

Р.бр. Презиме и име ученика разред класа 

1. 
Бабић М. Миња I Димитријевић Горан 

2. 
Бељић Николина I Јанковић Жељко 

3. 
Бесеровац А. Олег I Димитријевић Горан 

4. 
Бесеровац А. Павле I Димитријевић Горан 

5. 
Бесеровац А. Реља I Лукић Душан 

6. 
Дамњановић Кристина I Пантелић Мирјана 

7. 
Златарић Р. Лена I Миљевић Татјана 

8. 
Јовић М. Андријана I Лазић Гоара 

9. 
Милошевић Ј. Андрија I Макевић Милица 

10. 
Николић М. Михаил I Гајић-Милошевић Драгана 

11. 
Степановић Ф. Анђела I Јанковић Жељко 
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Р.бр. Презиме и име ученика разред класа 

12. 
Урошевић В. Вања I Каранфиловић Душан 

13. 
Устић М. Милана I Каранфиловић Душан 

14. 
Вицковић Огњен II Јаковљевић Јован 

15. 
Гојковић Алекса II Миросавић Никола 

16. 
Јаковљевић Маша II Зидарић Јелена 

17. 
Крејаковић Александар II Лукић Душан 

18. 
Цвејић Д. Дуња II Васић Мирјана 

19. 
Којић М. Сузана III Васић Александра 

20. 
Крстић М. Тијана III Филиповић Ђорђе 

21. 
Петровић Ђ. Нина III Јаковљевић Јован 

22. 
Топаловић Ј. Леа III Јанковић Жељко 

23. 
Џиновић Андреа III Јекић Борис 

24. 
Милошевић Емилија IV Тодоровић Александра 

25. 
Нахирни Урош IV Лукић Душан 

26. 
Водопија Давид V Јекић Мирјана 

27. 
Глигорић М. Никола V Пуповац Александар 

28. 
Земанн  Бора V Пуповац Александар 

29. 
Јаковљевић Милица V Зидарић Јелена 

30. 
Поповић Алекса V Васић Мирјана 

Укупно исписаних ученика : 30 

 

Од укупно уписаних 506 ученика основне школе исписало се 42 ученика, 25 у првом, по 5 у другом, трећем 

и петом, и 2 у четвртом разреду, тако да је стање на крају године 464 ученика, од тога 216 дечака и 248 

девојчица. Треба напоменути да је 12 ученика  убрзано напредовало из првог у други разред, што је 

повећало број исписаних у првом, односно број уписаних у другом разреду, тако да је реалан број исписаних 

ученика 30. Припремни разред похађало је 33 ученика.  
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4.1.2. Ванредни ученици 

 

инструмент I II III IV V VI укупно 

клавир 10 2 2 4 5 0 23 

виолина 3 1 0 0 1 1 6 

виола 0 0 0 0 0 0 0 

виолончело 1 0 0 1 0 0 2 

гитара 2 2 1 1 0 0 6 

хармоника 0 0 0 0 0 0 0 

флаута 0 0 0 0 0 0 0 

кларинет 0 0 0 0 0 0 0 

труба 1 0 0 0 0 0 1 

соло певање 0 1 0 0 0 0 1 

УКУПНО 17 6 3 6 6 1 39 
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4.2. Бројно стање ученика средње школе 
 

4.2.1. Редовни ученици 

 

а) Бројно стање ученика на крају школске године по одсецима: 

 

образовни профил I II III IV укупно 

музички извођач 

класичне музике 

клавириста 5 4 3 4 16 

виолиниста 2 2 4 3 11 

виолиста 0 0 1 0 1 

виолончелиста 0 0 1 0 1 

гитариста 2 2 2 1 7 

хармоникаш 2 1 3 2 8 

флаутиста 2 0 0 0 2 

кларинетиста 0 0 1 0 1 

трубач 0 1 0 0 1 

соло певач 0 1 1 1 3 

музички сарадник - теоретичар 6 6 7 7 26 

УКУПНО 19 17 23 18 77 

 

б) Кретање бројног стања ученика у току школске године 

 

Разред 

Уписано на 

почетку школске 

године 

Уписано у току 

школске године 

Укупно 

уписаних 

ученика 

Укупно 

исписаних 

ученика 

Бојно стање 

ученика на крају 

године 

М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега 

I 7 14 21 0 0 0 7 14 21 1 1 2 6 13 19 

II 7 11 18 0 0 0 7 11 18 0 1 1 7 10 17 

III 7 16 23 0 0 0 7 16 23 0 0 0 7 16 23 

IV 8 10 18 0 0 0 8 10 18 0 0 0 8 10 18 

∑ 29 51 80 0 0 0 29 51 80 1 2 3 28 49 77 
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Евиденција исписаних ученика 

Р.бр. Презиме и име ученика разред одсек 

1. Јањић Лазар I инструментални 

2. Младеновић Анђела I инструментални 

3. Трифуновић А. Драгана II инструментални 

Укупно исписаних ученика : 3 

 

 

На почетку школске године уписано је 80 ученика у средњу школу, од тога 29 дечака и 51 девојчица. У току 

школске године исписало се 3, тако да је бројно стање на крају школске године 77 ученика, од тога 28 

дечака и 49 девојчица.  

 

4.2.2. Ванредни ученици 

 

образовни профил I II III IV укупно 

музички извођач класичне музике 0 1 0 2 3 

музички сарадник - теоретичар 0 2 4 1 7 

УКУПНО 0 3 4 3 10 

 

4.2.3. Број одељења по разреду 

 

образовни профил I II III IV укупно 

музички извођач класичне музике 1 1 1 1 4 

музички сарадник - теоретичар 1 1 1 1 4 

УКУПНО 2 2 2 2 8 

 

4.2.4. Број ученика по изборном предмету 

 

назив предмета I II III IV укупно 

грађанско васпитање 6 9 16 11 42 

веронаука 13 8 7 7 35 

УКУПНО 19 17 23 18 77 
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4.2.5. Подела ученика у групе у настави страног језика 

 

назив предмета I II III IV укупно 

први страни језик - енглески језик 19 17 23 18 77 

други страни језик - италијански језик 19 17 23 18 77 

укупан број ученика у разреду 19 17 23 18 77 

 

 

4.2.6. Ученички парламент 

 

р.б. презиме и име функција разред 

1. Пантић Јована председник IV 

2. Исаиловић Кристина члан IV 

3. Сенић Александра члан IV 

4. Станковић Јелена члан III 

5. Јовановић Јована члан III 

6. Ђурић Ксенија члан III 

7. Станић Теодора члан II 

8. Живанић Кристина члан II 

9. Бродић Ирина члан II 

10. Ђурић Исидора члан I 

11. Томић Милица члан I 

12. Данојлић Владана члан I 

13. Карић Драган наставник координатор - 
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4.3. Укупан број редовних ученика 
 

узраст ученика број ученика 

припремни разред 33 

основна школа 464 

средња школа 77 

УКУПНО 574 

 

4.4. Кретање броја редовних ученика 
 

школска година број ученика 

2001./2002. 451 

2002./2003. 446 

2003./2004. 479 

2004./2005. 536 

2005./2006. 549 

2006./2007. 562 

2007./2008 600 

2008./2009. 607 

2009./2010. 591 

2010./2011. 589 

2011./2012. 603 

2012./2013. 630 

2013./2014. 625 

2014./2015. 628 

2015./2016. 631 

2016./2017. 624 

2017./2018. 630 

2018./2019. 592 

2019./2020. 574 

просечан број ученика 576 
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4.5.Успех и владање ученика 

4.5.1. Успех и владање ученика основне школе 

 

Евиденција о успеху ученика по разредима 

Разред 
Укупно 

ученика 

Ученици са позитивним успехом Укупно са 

позитивним 

успехом одличних врло добрих добрих довољних 
описно 

оцењених 

број % број % број % број % број % број % 

I 118 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 118 100,00 118 100,00 

II 106 93 87,74 12 11,32 0 0,00 1 0,94 0 0,00 106 100,00 

III 73 55 75,34 14 19,18 3 4,11 0 0,00 0 0,00 72 98,63 

IV 63 43 68,25 15 23,81 5 7,94 0 0,00 0 0,00 63 100,00 

V 55 38 69,09 14 25,45 3 5,45 0 0,00 0 0,00 55 100,00 

VI 49 24 48,98 18 36,73 6 12,24 0 0,00 0 0,00 48 97,96 

∑ 464 253 54,53 73 15,73 17 3,66 1 0,22 118 25,43 462 99,57 

 

 

Разред 

Ученици са негативним успехом Укупно са 

негативним 

успехом 

Оцењени 

ученици 

Неоцењени 

ученици Просечна 

оцена 

са 1 

недовољном 

са 2        

недовољне 

са 3 и више 

недовољних 

број % број % број % број % број % број % 

I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 118 100,00 0 0,00 ##### 

II 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 106 100,00 0 0,00 4,80 

III 1 1,37 0 0,00 0 0,00 1 1,37 73 100,00 0 0,00 4,54 

IV 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 63 100,00 0 0,00 4,53 

V 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 100,00 0 0,00 4,59 

VI 0 0,00 0 0,00 1 2,04 1 2,04 49 100,00 0 0,00 4,32 

∑ 1 0,22 0 0,00 1 0,22 2 0,43 464 100,00 0 0,00 4,55 

  



Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину 

 

34                                                                                     Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 

 

Евиденција о успеху ученика по одсецима 

Одсек 
Укупно 

ученика 

Ученици са позитивним успехом Укупно са 

позитивним 

успехом одличних врло добрих добрих довољних 
описно 

оцењених 

број % број % број % број % број % број % 

клавир 174 100 57,47 19 10,92 8 4,60 0 0,00 46 26,44 173 99,43 

хармоника 76 31 40,79 15 19,74 6 7,89 0 0,00 24 31,58 76 100,00 

гитара 78 49 62,82 16 20,51 1 1,28 1 1,28 11 14,10 78 100,00 

гудачки 91 53 58,24 15 16,48 1 1,10 0 0,00 22 24,18 91 100,00 

дувачки 45 20 44,44 8 17,78 1 2,22 0 0,00 15 33,33 44 97,78 

∑ 464 253 54,53 73 15,73 17 3,66 1 0,22 118 25,43 462 99,57 

 

 

Одсек 

Ученици са негативним успехом Укупно са 

негативним 

успехом 

Оцењени 

ученици 

Неоцењени 

ученици Просечна 

оцена 

са 1 

недовољном 

са 2        

недовољне 

са 3 и више 

недовољних 

број % број % број % број % број % број % 

клавир 0 0,00 0 0,00 1 0,57 1 0,57 174 100,00 0 0,00 4,58 

хармоника 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 76 100,00 0 0,00 4,38 

гитара 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 78 100,00 0 0,00 4,57 

гудачки 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 91 100,00 0 0,00 4,63 

дувачки 1 2,22 0 0,00 0 0,00 1 2,22 45 100,00 0 0,00 4,44 

∑ 1 0,22 0 0,00 1 0,22 2 0,43 464 100,00 0 0,00 4,55 
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Евиденција о успеху ученика по предметима 

Предмет 
Број 

оцена 

Број позитивних оцена 

одличних врло добрих добрих довољних 
описно 

оцењених 

број % број % број % број % број % 

главни предмет 464 242 52,16 65 14,01 26 5,60 12 2,59 118 25,43 

солфеђо 464 228 49,14 82 17,67 23 4,96 11 2,37 118 25,43 

теорија музике 51 16 31,37 14 27,45 13 25,49 7 13,73 0 0,00 

хор 115 90 78,26 19 16,52 6 5,22 0 0,00 0 0,00 

оркестар 56 50 89,29 1 1,79 2 3,57 3 5,36 0 0,00 

упоредни клавир 5 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 80,00 

владање 51 51 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

∑ 1206 678 56,22 181 15,01 70 5,80 33 2,74 240 19,90 

 

Предмет 

Укупно 

позитивних 

оцена 

Укупно 

недовољних 

оцена 

Укупно 

оцењених 

Укупно 

неоцењених Просечна 

оцена 

број % број % број % број % 

главни предмет 463 99,78 1 0,22 463 100,00 0 0,00 4,55 

солфеђо 462 99,57 2 0,43 462 100,00 0 0,00 4,51 

теорија музике 50 98,04 1 1,96 50 100,00 0 0,00 3,73 

хор 115 100,00 0 0,00 115 100,00 0 0,00 4,73 

оркестар 56 100,00 0 0,00 56 100,00 0 0,00 4,75 

упоредни клавир 5 100,00 0 0,00 5 100,00 0 0,00 5,00 

владање 51 100,00 0 0,00 51 100,00 0 0,00 5,00 

∑ 1202 99,67 4 0,33 1202 100,00 0 0,00 4,55 

 

 

 

 



Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину 

 

36                                                                                     Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 

 

Евиденција ученика са недовољним оценама 

Р.бр. Презиме и име ученика разред бр. недовољних 

1. Бечејић Василије III 1 

2. Митровић Нина VI 3 

Укупно ученика са недовољним оценама 2 4 

 

Свих 464 ученика основне школе су оцењени. Два ученика, са дувачког и клавирског одсека имају негативан 

успех: Бечејић Василије, ученик 3. разреда (једна негативна оцена) и Митровић Нина, ученица шестог 

разреда (3 негативне оцене). Више од половине, односно 54,53% ученика има одличан успех. Највише 

одличних је у другом разреду (87,74%), да би са узрастом тај проценат одличних на нивоу разреда опадао до 

48,98% у шестом разреду. Врло добар успех има 15,37% ученика, гледано процентуало по разредима 

највише их је у шестом (више од трећине ученика), па у петом (око четвртина ученика), и са млађим 

узрастом све мање – до 11,32% у другом разреду. Добар успех има 3,66% ученика и сви похађају старије 

разреде. Један ученик (у другом разреду) има довољан успех. 

Просечан успех на нивоу целе основне школе је 4,55 и у већини разреда се креће око те вредности. Изузетак 

је други разред, са просечном оценом 4,80 и шести разред са просечном оценом 4,32. 

По одсецима, процентуално гледано, највише одличних ученика је на гитари (62,82% ученика са одсека), па 

на гудачком одсеку (58,24%) и клавиру (57,47%), а најмање на дувачком (44,44%) и хармоници (40,79%).  

Посматрано по предметима, процентуално, од укупног броја свих закључених оцена 56,22% су одличне, 

петина оцена су описне, 15,01% врло добре, 5,80% добре, 2,74% довољне (међу којима већина из главног 

предмета). Успех је највиши из упоредног клавира (5,00) , оркестра (4,75) и хора (4,73), потом следе главни 

предмет (4,55) и солфеђо (4,51) и на крају, што је и очекивано и уобичајено за реално најапстрактнији 

предмет - теорија музике (3,73). 

Сви ученици основне школе имају примерно владање. 
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Евиденција о изостанцима ученика 

Разред 

Изостанци укупно 
Укупно 

ученика 

Изостанака по 

ученику 
оправдани неоправдани укупно 

I 1781 0 1781 131 13,60 

II 1784 0 1784 111 16,07 

III 1937 0 1937 78 24,83 

IV 2718 2 2720 65 41,85 

V 2500 10 2510 60 41,83 

VI 2824 5 2829 49 57,73 

∑ 13544 17 13561 494 27,45 

 

Одсек 

Изостанци укупно 
Укупно 

ученика 

Изостанака по 

ученику 
оправдани неоправдани укупно 

клавир 5585 12 5597 185 30,25 

хармоника 1849 0 1849 81 22,83 

гитара 2453 0 2453 80 30,66 

гудачки 2049 0 2049 99 20,70 

дувачки 1608 5 1613 49 32,92 

∑ 13544 17 13561 494 27,45 

 

Ученици основне музичке школе су током ове школске године имали 13561 изостанака, од чега 13544 

(99,87%) оправданих и 17 (0,13%) неоправданих изостанака. Просечно по ученику има 27,45 изостанака, 

нешто више на дувачком одсеку, клавиру и гитари (око 30 изостанака по ученику), мање на хармоници и 

гудачком одсеку (око 20 изостанака по ученику).Гледано по разредима, највише су изостајали ученици VI 

разреда (57 изостанака по ученику), потом V и IV разреда (скоро 42 изостанка по ученику), а најмање 

ученици I разреда (нешто мање од 14 изостанака по ученику). 
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4.5.2. Успех и владање ученика средње школе 

 

Евиденција о успеху ученика по разредима 

Разред 
Укупно 

ученика 

Ученици са позитивним успехом Укупно са 

позитивним 

успехом одличних врло добрих добрих довољних 

број % број % број % број % број % 

I 19 11 57,89 7 36,84 0 0,00 0 0,00 18 94,74 

II 17 10 58,82 6 35,29 1 5,88 0 0,00 17 100,00 

III 23 11 47,83 10 43,48 2 8,70 0 0,00 23 100,00 

IV 18 13 72,22 4 22,22 1 5,56 0 0,00 18 100,00 

∑ 77 45 58,44 27 35,06 4 5,19 0 0,00 76 98,70 

 

 

Разред 

Ученици са негативним успехом Укупно са 

негативним 

успехом 

Оцењени 

ученици 

Неоцењени 

ученици Просечна 

оцена 

са 1 

недовољном 

са 2        

недовољне 

са 3 и више 

недовољних 

број % број % број % број % број % број % 

I 1 5,26 0 0,00 0 0,00 1 5,26 19 100,00 0 0,00 4,51 

II 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 4,37 

III 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 4,40 

IV 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,48 

∑ 1 1,30 0 0,00 0 0,00 1 1,30 77 100,00 0 0,00 4,44 

 

Од укупно 77 ученика у средњој школи, 45 (односно 58,44%) је одличних, 27 (односно 35,06%) је 

врлодобрих, 4 (односно 5,19%) добрих, довољних ученика нема, а недовољан је само 1 ученик (односно 

1,30%). Сви ученици су оцењени, неоцењених нема. Укупна просечна оцена за целу средњу школу износи 

4,44, и релативно је уједначена по разредима. Највиша просечна оцена 4,51 је остварена у првом, а најнижа у 

4,37 у другом разреду. Највише просечне оцене (5,00) остварене су из предмета аудио-визуелна техника, 

корепетиција, музички инструменти, доста високе оцене (преко 4,90) забележене су и на предметима 

етномузикологија, читање с листа и психологија, док је најнижа просечна оцена на предмету биологија 

(3,92). Треба напоменути да је на свим осталим предметима просечна оцена изнад 3,60. Просечна оцена из 

владања износи 4,97.  
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Евиденција о успеху ученика по предметима  

Предмет 
Број 

оцена 

Број позитивних оцена 

одличних врло добрих добрих довољних 

број % број % број % број % 

српски језик 76 24 31,58 24 31,58 26 34,21 2 2,63 

енглески језик 76 36 47,37 17 22,37 8 10,53 15 19,74 

италијански језик 76 32 42,11 28 36,84 7 9,21 9 11,84 

информатика 76 67 88,16 5 6,58 3 3,95 1 1,32 

историја културе и цивилизције 58 28 48,28 21 36,21 8 13,79 1 1,72 

биологија 18 6 33,33 1 5,56 5 27,78 6 33,33 

физика 18 11 61,11 4 22,22 2 11,11 1 5,56 

социологија 17 14 82,35 0 0,00 2 11,76 1 5,88 

психологија 23 21 91,30 2 8,70 0 0,00 0 0,00 

филозофија 18 13 72,22 1 5,56 4 22,22 0 0,00 

физичко васпитање 75 64 85,33 8 10,67 1 1,33 2 2,67 

теорија музике 18 7 38,89 3 16,67 4 22,22 4 22,22 

музички инструменти 18 18 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

хармонија 58 22 37,93 11 18,97 9 15,52 16 27,59 

историја музике 58 37 63,79 9 15,52 12 20,69 0 0,00 

музички облици 58 29 50,00 18 31,03 6 10,34 5 8,62 

контрапункт 41 24 58,54 5 12,20 4 9,76 8 19,51 

национална историја музике 18 15 83,33 2 11,11 1 5,56 0 0,00 

солфеђо 76 40 52,63 24 31,58 10 13,16 2 2,63 

клавир то 26 20 76,92 5 19,23 1 3,85 0 0,00 

хор 45 41 91,11 3 6,67 1 2,22 0 0,00 

свирање хорских партитура 13 9 69,23 3 23,08 1 7,69 0 0,00 

дириговање 14 5 35,71 5 35,71 4 28,57 0 0,00 

етномузикологија 40 36 90,00 4 10,00 0 0,00 0 0,00 



Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину 

 

40                                                                                     Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 

 

Предмет 
Број 

оцена 

Број позитивних оцена 

одличних врло добрих добрих довољних 

број % број % број % број % 

увод у компоновање 7 6 85,71 1 14,29 0 0,00 0 0,00 

аудио визуелна техника 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

упоредни клавир 36 27 75,00 3 8,33 4 11,11 2 5,56 

главни предмет 51 34 66,67 5 9,80 5 9,80 6 11,76 

корепетиција 15 15 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

камерна музика 50 39 78,00 6 12,00 2 4,00 3 6,00 

оркестар 32 26 81,25 3 9,38 1 3,13 2 6,25 

читање с листа 50 48 96,00 1 2,00 1 2,00 0 0,00 

владање 69 67 97,10 2 2,90 0 0,00 0 0,00 

∑ 1331 888 66,72 224 16,83 132 9,92 86 6,46 

 

Предмет 

Укупно 

позитивних 

оцена 

Укупно 

негативних 

оцена 

Укупно 

оцењених 

Укупно 

неоцењених Просечна 

оцена 

број % број % број % број % 

српски језик 76 100,00 0 0,00 76 100,00 0 0,00 3,92 

енглески језик 76 100,00 0 0,00 76 100,00 0 0,00 3,97 

италијански језик 76 100,00 0 0,00 76 100,00 0 0,00 4,09 

информатика 76 100,00 0 0,00 76 100,00 0 0,00 4,82 

историја културе и цивилизције 58 100,00 0 0,00 58 100,00 0 0,00 4,31 

биологија 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 3,39 

физика 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,39 

социологија 17 100,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 4,59 

психологија 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 4,91 

филозофија 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,50 

физичко васпитање 75 100,00 0 0,00 75 100,00 0 0,00 4,79 
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Предмет 

Укупно 

позитивних 

оцена 

Укупно 

негативних 

оцена 

Укупно 

оцењених 

Укупно 

неоцењених Просечна 

оцена 

број % број % број % број % 

теорија музике 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 3,72 

музички инструменти 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 5,00 

хармонија 58 100,00 0 0,00 58 100,00 0 0,00 3,67 

историја музике 58 100,00 0 0,00 58 100,00 0 0,00 4,43 

музички облици 58 100,00 0 0,00 58 100,00 0 0,00 4,22 

контрапункт 41 100,00 0 0,00 41 100,00 0 0,00 4,10 

национална историја музике 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,78 

солфеђо 76 100,00 0 0,00 76 100,00 0 0,00 4,34 

клавир то 26 100,00 0 0,00 26 100,00 0 0,00 4,73 

хор 45 100,00 0 0,00 45 100,00 0 0,00 4,89 

свирање хорских партитура 13 100,00 0 0,00 13 100,00 0 0,00 4,62 

дириговање 14 100,00 0 0,00 14 100,00 0 0,00 4,07 

етномузикологија 40 100,00 0 0,00 40 100,00 0 0,00 4,90 

увод у компоновање 7 100,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 4,86 

аудио визуелна техника 7 100,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 5,00 

упоредни клавир 36 100,00 0 0,00 36 100,00 0 0,00 4,53 

главни предмет 50 98,04 1 1,96 51 100,00 0 0,00 4,27 

корепетиција 15 100,00 0 0,00 15 100,00 0 0,00 5,00 

камерна музика 50 100,00 0 0,00 50 100,00 0 0,00 4,62 

оркестар 32 100,00 0 0,00 32 100,00 0 0,00 4,66 

читање с листа 50 100,00 0 0,00 50 100,00 0 0,00 4,94 

владање 69 100,00 0 0,00 69 100,00 0 0,00 4,97 

∑ 1330 99,92 1 0,08 1331 100,00 0 0,00 4,44 
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Евиденција ученика са недовољним оценама 

Р.бр. Презиме и име ученика разред бр. недовољних 

1. Алимпић Драгољуб I 1 

Укупно ученика са недовољним оценама 1 1 

 

Евиденција о изостанцима ученика 

Разред 

Изостанци укупно 
Укупно 

ученика 

Изостанака по 

ученику 
оправдани неоправдани укупно 

I 712 9 721 19 37,95 

II 904 6 910 17 53,53 

III 1332 30 1362 23 59,22 

IV 1781 26 1807 18 100,39 

∑ 4729 71 4800 77 62,34 

 

Од укупно 4800 изостанака, 4729 (98,52%) су оправдани, док неоправданих изостанака има 1,48%. Просечан 

број изостанака по ученику на нивоу целе средње школе је 62,34. Гледано по разредима највиши је у 

завршном (100,39 изостанака по ученику), потом у трећем (59,22), па у другом (53,33), док је изразито 

најмањи у првом разреду (просечно 37,95 изостанака по ученику). 
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4.5.Резултати ученика на такмичењима 
 

Клавирски одсек 

Р.бр. 
Назив и место 

одржавањатакмичења 
Датум 

Презиме и име 

ученика 
Класа Награда 

1. 
Међународно такмичење 

Даворин Јенко 
4.2.2020. 

Пандуровић 

Даница 

Милутиновић 

Милош 
1. 

2. 
24. Међународно такмичење 

младих пијаниста 

28.2-1.3. 

2020. 

Трифуновић 

Исидора 

Давидовић 

Хелена 
1. 

3. 
24. Међународно такмичење 

младих пијаниста 

28.2-1.3. 

2020. 
Спасић Михајло 

Давидовић 

Хелена 
1. 

4. 
24. Међународно такмичење 

младих пијаниста 

28.2-1.3. 

2020. 
Бродић Ирина 

Давидовић 

Хелена 
2. 

5. 
24. Међународно такмичење 

младих пијаниста 

28.2-1.3. 

2020. 

Јовановић 

Страхиња 
Лазић Гоара 1. 

6. 
24. Међународно такмичење 

младих пијаниста 

28.2-1.3. 

2020. 

Милутиновић 

Александра 
Гоара Лазић 1. 

7. 
18. Интернационални фестивал 

Уб 
17.6.2020. Вонасек Миа 

Васић 

Александра 
1. 

8. 
18. Интернационални фестивал 

Уб 
17.6.2020. Поповић Ленка Васић Мирјана 1. 

9. 
18. Интернационални фестивал 

Уб 
17.6.2020. Јовановић Марко Васић Мирјана 1. 

10. 
18. Интернационални фестивал 

Уб 
17.6.2020. Спасојевић Ена Васић Мирјана 1. 

11. 
18. Интернационални фестивал 

Уб 
17.6.2020. Поповић Андреј Васић Мирјана 1. 

12. 
18. Интернационални фестивал 

Уб 
17.6.2020. Лукић Катарина Васић Мирјана 1. 

13. 
18. Интернационални фестивал 

Уб 
17.6.2020. Радовановић Борис Васић Мирјана 1. 

14. 
18. Интернационални фестивал 

Уб 
17.6.2020. 

Христовић 

Димитрије 
Васић Мирјана 1. 

15. 
18. Интернационални фестивал 

Уб 
17.6.2020. Мијаиловић Елена Васић Мирјана 1. 

16. 
18. Интернационални фестивал 

Уб 
17.6.2020. Кијурина Лена Васић Мирјана 1. 

Укупан број освојених награда: 16 
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Гудачки одсек 

Р.бр. 
Назив и место 

одржавањатакмичења 
Датум 

Презиме и име 

ученика 
Класа Награда 

1. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. Симић Ива 
Иванковић 

Кристина 
1. 

2. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. 
Пандуровић 

Даница 
Богдановић Милан 1. 

3. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. Николић Стефан Димитријевић Горан 1. 

4. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. Симић Јована Јанковић Жељко 1. 

5. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. 
Пајичић 

Александар 

Гајић-Милошевић 

Драгана 
2. 

6. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. 
Вукашиновић 

Андреа 
Јанковић Жељко 1. 

7. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. Ивановић Лука Димитријевић Горан 2. 

8. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. Бојић Ена 
Гајић-Милошевић 

Драгана 
1. 

9. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. Петровић Немања Богдановић Милан 1. 

10. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. Ђурић Ксенија 
Иванковић 

Кристина 
1. 

11. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. 
Милетић 

Анастасија 

Максимовић 

Љиљана 
2. 

12. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. Јовичић Марта 
Максимовић 

Љиљана 
2. 

13. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. Мићић Драгана 
Максимовић 

Љиљана 
2. 

14. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. Јокић Јелена Јанковић Жељко 2. 

15. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. Сенић Анђела Богдановић Милан 2. 

16. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. 
Крсмановић 

Анђелија 

Максимовић 

Љиљана 
3. 

17. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14.3.2020. Трио „Долче“ 
Иванковић 

Кристина 
1. 

Укупан број освојених награда: 17 



4. Подаци о ученицима 
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Одсек гитаре 

Р.бр. 
Назив и место 

одржавањатакмичења 
Датум 

Презиме и име 

ученика 
Класа Награда 

1. 
3. Гитар Јунајтед Фест, Источно 

Сарајево ( БиХ ) 

31.10-3.11. 

2019. 

Шарчевић 

Алекса 

Станислав 

Станојевић 
3. место 

2. 11. Ваљевско гитарско такмичење 
7.12.-8.12. 

2019. 
Петровић Лука Јовић Стеван лауреат 

3. 11. Ваљевско гитарско такмичење 
7.12.-8.12. 

2019. 

Ђурђевић 

Огњен 

Пушкић 

Исидора 
2. 

4. 11. Ваљевско гитарско такмичење 
7.12.-8.12. 

2019. 
Дубљанин Олга Карић Никола 3. 

Укупан број освојених награда: 4 

 

Дувачки одсек и соло певање 

Р.бр. 
Назив и место 

одржавањатакмичења 
Датум 

Презиме и име 

ученика 
Класа Награда 

1. 
22. Међународно такмичење соло 

певача „Никола Цвејиић” Рума 
29.11.2019. Милица Лолић 

Пантелић 

Мирјана 
2. 

2. 
22. Међународно такмичење соло 

певача „Никола Цвејиић” Рума 
29.11.2019. 

Арнаутовић 

Матија 

Пантелић 

Мирјана 
4. 

3. 
17. Међународно такмичење соло 

певача „Лазар Јовановић” Београд 
23.1.2020. 

Арнаутовић 

Матија 

Пантелић 

Мирјана 
2. 

4. 
17. Међународно такмичење соло 

певача „Лазар Јовановић” Београд 
24.1.2020. Милица Лолић 

Пантелић 

Мирјана 
1. 

5. 
22.Међународни сусрети флаутиста 

„Тахир Куленовић” Ваљево 
1.3.2019. Вонасек Миа 

Прица 

Биљана 
2. 

6. 
22.Међународни сусрети флаутиста 

„Тахир Куленовић” Ваљево 
1.3.2019. Живковић Нађа 

Прица 

Биљана 
2. 

7. 
22.Међународни сусрети флаутиста 

„Тахир Куленовић” Ваљево 
1.3.2019. Тојић Емилија 

Прица 

Биљана 
2. 

8. 18. Интернационални фестивал Уб 19.6.2019. Вонасек Миа 
Прица 

Биљана 
1. 

Укупан број освојених награда: 8 
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Теоретски одсек 

Р.бр. 
Назив и место одржавања 

такмичења 
Датум 

Презиме и име 

ученика 
Класа Награда 

1. 
27. Републичко такмичење из солфеђа 

и теоретских предмета, Београд 
7.12.2019. Васић Павле 

Зидарић 

Нада 
1. 

2. 
27. Републичко такмичење из солфеђа 

и теоретских предмета, Београд 
7.12.2019. Савић Андреа 

Јовичић 

Гордана 
1. 

3. 
27. Републичко такмичење из солфеђа 

и теоретских предмета, Београд 
7.12.2019. 

Спасић 

Михаило 

Живковић 

Соња 
1. 

4. 
27. Републичко такмичење из солфеђа 

и теоретских предмета, Београд 
7.12.2019. 

Марковић 

Богдан 

Живковић 

Соња 
1. 

5. 
27. Републичко такмичење из солфеђа 

и теоретских предмета, Београд 
7.12.2019. Јазић Вук 

Јовичић 

Гордана 
3. 

6. 
27. Републичко такмичење из солфеђа 

и теоретских предмета, Београд 
7.12.2019. Јазић Вук 

Симић 

Душан 
похвала 

Укупан број освојених награда: 6 

 

Укупан број награда по одсецима 

Р.бр. Назив и место одржавања такмичења Број награда 

1. Клавирски одсек 16 

2. Гудачки одсек 17 

3. Гитарски одсек 4 

4. Дувачки одсек и соло превање 8 

5. Теоретски одсек 6 

Укупан број освојених награда: 51 

 

4.6.Најуспешнији ученици 
 

Награда 
Име и презиме 

ученика 
Разред Инструмент Класа 

Ученик генерације Алекса Шарчевић IV СШ гитара С.Станојевић 

Најуспешнији ученик основне школе у 

2019./20. години 
Михаило Спасић V ОШ клавир Х..Давидовић 
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4.7. Јавни наступи и ваннаставне активности ученика 
 

Евиденција одржаним интерним и јавним часовима 

 

Одсек Број одржаних интерних и јавних часова 

Дувачи 7 

Гитара 5 

Клавир 15 

Гудачи 16 

Хармоника 6 

Укупан број одржаних интерних и јавних часова 49 

 

Реализовано је 49 јавних и интерних часова, највише на гудачком (16) и клавирском одсеку (15), затим 7 

на дувачком, 6 на одсеку хармонике и 5 на гитарском одсеку. 

 

 

Евиденција о јавним наступима ученика изван школе 

 

Датум Назив концерта Место одржавања Имена ученика  

18.08.2019. 
Концерт класе проф. Јокут 

Михаиловић 
Зајечар Јелена Станковић 

19.08.2019. 
Завршни концерт класичне 

музике 
Зајечар Јелена Станковић 

02.09.2019. 
Манифестација „Шабац првацима 

Шапца“ 
Градски трг Шабац Хор основне музичке школе 

8.09.2019. Кутак за младе пијанисте Нови Сад 

Јелена Станковић, Ирина 

Бродић и Александра 

Милутиновић 

8.09.2019. Piano City Stars Нови Сад Ирина Бродић 

07.10.2019. Концерт у оквиру Дечије недеље 

ИО „Стојан 

Новаковић“ 

Летњиковац 

Нађа Живковић 2.ош-флаута 

09.10.2019. Концерт у оквиру Дечије недеље Дом пензионера Нађа Живковић 2.ош-флаута 

16.10.2019. 8. Београдски Шопен Фест Београд Јелена Станковић 

18.10.2019. 

Млади таленти града Шапца у 

оквиру 8. Београдског Шопен 

Феста 

Шабац Ирина Бродић 
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Датум Назив концерта Место одржавања Имена ученика  

28.10.2019. Промотивни концерт за најмлађе 
Културни центар у  

Прњавору 

Валентина Чолић 3.ош-труба 

Емилија Тојић 3.ош-флаута  

Душан Кнежевић – виолина 

Јана Павловић - клавир 

02.11.2019. 
Обележавање Дана ослобођења у 

Великом рату  

Порта шабачке 

цркве 
Хор средње музичке школе 

08.11.2019. Концерт поводом дана школе Шабачка гимназија 
Милица Лолић 4.сш-соло 

певање 

19.11.2019. 
Промоција Филолошког 

факултета 
Економска школа Лука Петровић 

30.12.2019. 
Додела пакетића у удружењу „Да 

сви будемо једнаки” 

Културни центар 

Шабац 

Марта Јовичић, Анђелија 

Крсмановић и Драгана Мићић 

18.1.2020. 
Концерт класе проф. Јокут 

Михаиловић 
Београд Јелена Станковић 

 

 

Евиденција о одржаним концертима 

 

Р.бр. Назив концерта Датум 
Место одржавања 

активности 

1.  Концерт филмске музике 25.10.2019. Музеј шабачких Јевреја 

2.  Концерт бивших ученика  15.11.2019. сала школе 

3. Концерт барокне музике 13.12.2019. Музеј шабачких Јевреја 

4. Новогодишњи концерт солфеђиста 23.12.2019. сала школе 

5. Новогодишњи концерт ученика 26.12.2019. Музеј шабачких Јевреја 

6. Свечана Светосавска академија 27.1.2020. сала школе 

7. 
Концерт пријатељства гудачких одсека ваљевске и 

шабачке школе 
30.1.2020. сала школе 

8. 
Завршни концерт 24. Међународног такмичења 

младих пијаниста 
2.3.2020. сала школе 

9. Осмомартовски концерт 9.8.3030. сала школе 

10. 
Завршни концерт 9. Фестивала гудача у Шапцу - 

Марко Јосифовски 
14.3.2020. сала школе 
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Евиденција реализованих ваннаставних активности 

 

Р.бр. Тип ваннаставне активности Датум 
Носилац ваннаставне 

активности 

Место 

одржавања 

активности 

1. 
Предавање „Вежбање – начини 

и примена“ 
27.09.2019. Гоара Лазић сала школе 

2. 

Учећше на Општинском 

првенству у стоном тенису ( 4. 

место ) 

03.10.2019. Љиљана Видић Шабац 

3. 
Манифестација „Дечија 

недеља“ 
8.10.2019. Соња Живковић сала школе 

4.  
Предавање „Гитара, некада и 

сада“  и мастер клас 
9.10.2019. Марко Ердевички сала школе 

5. 
Предавање „Вежбање – начини 

и примена“ 
16.10.2019. Хелена Давидовић сала школе 

6.  
Едукативна радионица „Како се 

слуша џез“ 
25.10.2019. 

Васил Хаџиманов и Иван 

Илић 
сала школе 

7. Учешће на Кросу РТС-а 26.10.2019. Љиљана Видић Шабац 

8. 

Сарадња са ОШ „Николај 

Велимировић“, приредба за 

пензионере „Од Николе до 

Николаја“ 

01.11.2019. Гордана Јовичић 

ОШ „Николај 

Велимировић“ 

Шабац 

9. 
Посета ученика изложби 

„Октобарски салон“ 
20.11.2019. 

Весна Добривојевић и 

Владимир Димитрић 

Народни музеј 

Шабац 

10. 
Учешће на Општинском 

првенству у футсалу ( 3. место ) 
22.11.2019. Љиљана Видић Шабац 

11. 

Посета Музеју савремене 

уметности и Народном 

позоришту у Београду 

4.12.2019. Марија Марковић Београд 

12. 

Учешће на Општинском и 

окружном такмичењу у 

пливању - 100м делфин (1. 

место) - Ђорђе Тодић 

16.12.2019. Љиљана Видић Шабац 

13. 

Маскембал за ученике 

припремног разреда и децу 

запослених 

24.12.2019. Гордана Јовичић Шабац 

14. Радионица „Рођени за музику” 24.12.2019. Биљана Прица 
Библиотека 

шабачка 

15. 
Новогодишња емисија Ивана 

Ивановића 
27.12.2019. Соња Живковић ТВ Прва, Београд 

16. 

Предавање „Јавни наступ и 

упућивање ученика на 

вежбање” 

18.1.2020. 

Душан Каранфиловић, 

Љиљана Максимовић, 

Татјана Миљевић и Зорана 

Мркић 

сала школе 

17. 33. Светосавска изложба  29.1.2020. 
Весна Добривојевић и 

Владимир Димитрић 

Библиотека 

шабачка 

18. Јувентус фест 29.1.2020. ђачки парламент сала школе 

19. Радионица „Рођени за музику” 25.2.2020. Бранко Новаковић 
Библиотека 

шабачка 
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Р.бр. Тип ваннаставне активности Датум 
Носилац ваннаставне 

активности 

Место 

одржавања 

активности 

20. „Христос Воскресе”  19.4.2020. Верица Митровић  

21. „Код куће останимо” 
април 

2020. 

Јовић Стеван, Хелена 

Давидовић, Соња 

Живковић 

 

22. 

Дан града Шапца и свечано 

откривање споменика Јеврему 

Обреновићу 

13.6.2020. Верица Митровић 
Цветни трг, 

Шабац 
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4.8. Пролазност ученика на пријемним испитима 
 

Од укупно 18 ученика у IV  разреду, факултете је уписало 12 ученика, односно 66,67%.  На вокално-

инструменталном одсеку, 6 од 11 ученика је уписало факултет ( односно 54,54% ), а на одсеку теорија 

музике 6 од 7 ученика ( односно 85,71% ).  Пет ученика, четири са вокално-инструменталног и један са 

теоретског одсека, наставља школовање на музичким академијама у Београду, Бијељини и Крагујевцу. 

Осталих 7 ученика наставља школовање на ФТН-у, ПМФ-у и Правном факултету у Новом Саду, Високој 

школи струковних студија за васпитаче у Шапцу и Факултету савремених уметности у  Београду. У 

време састављања овог извештаја, још увек није завршен септембарски рок за пријемне испите, тако да 

је за очекивати да ће се проценат ученика који ће наставити школовање накнадно повећати. 

 

Одсек Име и презиме ученика Факултет 

В
о

к
а

л
н

о
 –

 и
н

ст
р

у
м

ен
т
а

л
н

и
 о

д
се

к
 

Васиљевић В. Драгослав ФИЛУМ Крагујевац - одсек хармоника 

Вујић С. Никола 
 

Исаиловић Ј. Кристина 
Висока школа струковних студија за васпитаче у 

Шапцу 

Јокић В. Јелена 
 

Лолић М. Милица ФМУ Београд - одсек соло певање 

Максимовић С. Лазар 
 

Маринковић Н. Урош 
 

Николић Ц. Ангелина 
 

Спремић Н. Алекса Музичка академија Слобомир - одсек клавир 

Шарчевић З. Алекса ФМУ Београд - одсек гитара 

Шушић Р. Алекса ФТН Нови Сад - анимација у инжињерству 

Т
ео

р
ет

с
к

и
 о

д
се

к
 

Васић Д. Катарина 
 

Гајић Г. Наталија 
Висока школа струковних студија за васпитаче у 

Шапцу 

Јазић Н. Вук ФМУ Београд - одсек за музичку педагогију 

Пантић З. Јована 
Факултет савремених уметности  Београд - 

примењени медији и креирање садржаја 

Савић З. Анастасија ПМФ Нови Сад - биологија 

Сенић П. Александра Академија за професионалног шминкера 

Танасић Р. Јулијана Правни факултет у Новом Саду 
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5. Организација образовно - васпитног рада 
 

5.1. Динамика образовно - васпитног рада 
 

5.1.1. Ритам радног дана у школи - смене 

 

смена основна школа средња школа 

преподневна смена 
ученици који наставу у основној 

школи похађају после подне 
ученици III и IV разреда 

послеподневна смена 
ученици који наставу у основној 

школи похађају пре подне 
ученици I и II разреда 

 

5.1.2. Сатница звоњења 

 

преподневна смена број часа после подневна смена 

7
30

 – 8
15

 1. час 13
40

 – 14
25

 

8
20

 – 9
05

 2. час 14
30

 – 15
15

 

9
10

 – 9
55

 3. час 15
20

 – 16
05

 

10
10 

– 10
55

 4. час 16
20

 – 17
05

 

11
00

 – 11
45

 5. час 17
10

 – 17
55

 

11
50

 – 12
35

 6. час 18
00

 – 18
45

 

12
40

 – 13
25

 7. час 18
50

 – 19
35

 

 

5.2. Општа организација образовно - васпитног рада 
 

5.2.1. Организациона структура основне школе 

 

облик наставе индивидуална настава групна настава 

назив предмета 

клавир 
солфеђо 

виолина 

виола 
теорија музике 

виолончело 

гитара 
хор 

хармоника 

флаута 
оркестар 

кларинет 

труба 

камерна музика соло певање 

упоредни клавир 
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5.2.2. Организациона структура средње школе 

 

облик наставе индивидуална настава групна настава разредна настава 

назив предмета 

клавир читање с листа историја музике 

виолина корепетиција 
национална историја 

музике 

виола 
свирање хорских 

партитура 
етномузикологија 

виолончело камерна музика музички инструменти 

гитара солфеђо 
српски језик и 

књижевност 

хармоника теорија музике енглески језик 

флаута хармонија италијански језик 

кларинет музички облици филозофија 

труба контрапункт 
историја са историјом 

културе и цивилизације 

соло певање увод у компоновање социологија 

упоредни клавир дириговање физичко васпитање 

клавир то 

грађанско васпитање психологија 

веронаука физика 

аудио – визуелна 

техника 

рачунарство и 

информатика 

оркестар 

биологија 

хор 
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5.2.3. Школски календар основне школе 

 

Легенда: 

1 наставни дани 1 
државни празници (нерадни 

дани) 

1 дани распуста, ненаставни или нерадни дани 1 
празници - радни (ненаставни) 

дани 

 

     
 настава по распореду од другог дана 1 празници који су наставни дани 

1 завршетак наставе 1* верски празници 

1 дани предвиђени за одржавање испита 1♫ седнице већа 

Напомена: 18.02. надокнађен током 28. недеље, 19.02. током 29. недеље, 20.02. током 30. недеље и 

21.02. током 31. недеље.  

Прво полугодиште  Друго полугодиште  

М РН П У С Ч П С Н  М РН П У С Ч П С Н  

С
еп

т
е
м

б
а

р
 

       1  

Ф
еб

р
у

а
р

 

      1 2  

1. 2 3 4 5 6 7 8   3 4 5 6 7 8 9  

2. 9 10 11 12 13♫ 14 15   10 11 12 13 14 15 16  

3. 16 17 18 19 20 21 22  23. 17 18 19 20 21 22 23  

4. 
 
23 24 25 26 27 28 29  24. 24 25♫ 26 27 28 29  5 

5. 30       21 

М
а

р
т

 

25.       1  

О
к

т
о

б
а

р
 

  1 2 3 4 5 6  26. 2 3 4 5 6 7 8  

6. 7 8 9 10 11 12 13  27. 9 10 11 12 13 14 15  

7. 14 15 16 17 18* 19 20  28. 16 17 18 19 20 
  

      
 22  

8. 21 22 23 24 25 26 27  29. 23 24 25 26 27 28 29 24 

9. 28 29 30 31    23 28. 30 31       

Н
о

в
е
м

б
а

р
 

     1 2 3  
А

п
р

и
л

 
30.   1 2 3 4 5  

10. 4 5 6 7 8 9 10  31. 6 7 8 9 10* 11* 12*  

11. 11 12 13 
  

      
 15 16 17  32. 13* 14 15 16 17* 18* 19*  

12. 18 19♫ 20 21 22 23 24  33. 20* 21 22    24 25 26  

13. 25 26 27 28 29 30  20 34. 27 28 29 30    22 

Д
ец

е
м

б
а

р
 

       1  

М
а

ј 

     1 2 3  

14. 2 3♫ 4 5 6 7 8  35. 4 5 6 7 8 9 10  

15. 9 10 11 12 13 14 15  36. 11 12 13 14 15 
  

     
 17  

16. 16 17 18 19 20 21 22  37. 18 19 20 21 22 23 24* (13) 

17. 23 24 25* 26 27 28 29  38. 25 26 27 28 29 30 31 21 

18. 30 31      20 

Ј
у

н
 

 1 2 3 4♫ 5 6 7 2 

Ј
а

н
у

а
р

 

   1 2 3 4 5  39. 8 9♫ 10 11 12 13 14  

19. 6 7* 
 

      
 9 10 11 12  40. 15 16 17 18♫ 19 20 21  

20. 13 14 15 16 17 18 19   22 23 24 25 26♫ 27 28  

21. 20 21 22 23 24 25 26   29 30       

22. 27 28♫ 29 30 31   17  (64) 

Укупно наставних дана: 101 Укупно наставних дана: 74 



5. Организација образовно - васпитног рада 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 55 

 

5.2.4. Школски календар средње школе 

 

Легенда: 

1 наставни дани 1 
државни празници (нерадни 

дани) 

1 дани распуста, ненаставни или нерадни дани 1 
празници - радни (ненаставни) 

дани 

 

     
 настава по распореду од другог дана 1 празници који су наставни дани 

1 завршетак наставе 1* верски празници 

1 дани предвиђени за одржавање испита 1♫ седнице већа 

Напомена: 18.02. надокнађен током 28. недеље, 19.02. током 29. недеље, 20.02. током 30. недеље и 

21.02. током 31. недеље.  

Прво полугодиште  Друго полугодиште  

М РН П У С Ч П С Н  М РН П У С Ч П С Н  

С
еп

т
е
м

б
а

р
 

       1  

Ф
еб

р
у

а
р

 

      1 2  

1. 2 3 4 5 6 7 8   3 4 5 6 7 8 9  

2. 9 10 11 12 13♫ 14 15   10 11 12 13 14 15 16  

3. 16 17 18 19 20 21 22  23. 17 18 19 20 21 22 23  

4. 
 
23 24 25 26 27 28 29  24. 24 25♫ 26 27 28 29  5 

5. 30       21 

М
а

р
т

 

25.       1  

О
к

т
о

б
а

р
 

  1 2 3 4 5 6  26. 2 3 4 5 6 7 8  

6. 7 8 9 10 11 12 13  27. 9 10 11 12 13 14 15  

7. 14 15 16 17 18* 19 20  28. 16 17 18 19 20 
  

      
 22  

8. 21 22 23 24 25 26 27  29. 23 24 25 26 27 28 29 24 

9. 28 29 30 31    23 28. 30 31       

Н
о

в
е
м

б
а

р
 

     1 2 3  
А

п
р

и
л

 
30.   1 2 3 4 5  

10. 4 5 6 7 8 9 10  31. 6 7 8 9 10* 11* 12*  

11. 11 12 13 
  

      
 15 16 17  32. 13* 14 15 16 17* 18* 19*  

12. 18 19♫ 20 21 22 23 24  33. 20* 21 22    24 25 26  

13. 25 26 27 28 29 30  20 34. 27 28 29 30    22 

Д
ец

е
м

б
а

р
 

       1  

М
а

ј 

     1 2 3  

14. 2 3♫ 4 5 6 7 8  35. 4 5 6 7 8 9 10  

15. 9 10 11 12 13 14 15  36. 11 12 13 14 15 
  

     
 17  

16. 16 17 18 19 20 21 22  37. 18 19 20 21 22 23 24* (13) 

17. 23 24 25* 26 27 28 29  38. 25 26 27 28 29 30 31 21 

18. 30 31      20 

Ј
у

н
 

 1 2 3 4♫ 5 6 7 2 

Ј
а

н
у

а
р

 

   1 2 3 4 5  39. 8 9♫ 10 11 12 13 14  

19. 6 7* 
 

      
 9 10 11 12  40. 15 16 17 18♫ 19 20 21  

20. 13 14 15 16 17 18 19   22 23 24 25 26♫ 27 28  

21. 20 21 22 23 24 25 26   29 30       

22. 27 28♫ 29 30 31   17  (64) 

Укупно наставних дана: 101 Укупно наставних дана: 74 
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5.2.5. Распоред часова основне школе 

 

а) Распоред часова солфеђа и теорије музике – А смена: 

 

дан 
 

ПОНЕДЕЉАК 

 

УТОРАК 

учионица 3 5 6 6 28 28 3 5 5 6 6 28 28 

класа 

Н
а

д
а

 З
и

д
а

р
и

ћ
 

Г
о

р
д
а
н

а
 

Ј
о

в
и

ч
и

ћ
 

С
о

њ
а

 

Ж
и

в
к

о
в

и
ћ

 

Т
а
м

а
р

а
 

М
и

л
о

в
а

н
о

в
и

ћ
 

Д
р

а
г
о

љ
у

б
 

М
а

н
о

јл
о

в
и

ћ
 

И
р

е
н

а
 

Н
и

к
а

ч
е
в

и
ћ

 

Н
а

д
а

 З
и

д
а

р
и

ћ
 

Г
о

р
д
а
н

а
 

Ј
о

в
и

ч
и

ћ
 

С
л

а
ђ

а
н

а
 

Н
и

к
о
л

и
ћ

 

С
о

њ
а

 

Ж
и

в
к

о
в

и
ћ

 

Т
а
м

а
р

а
 

М
и

л
о

в
а

н
о

в
и

ћ
 

Д
р

а
г
о

љ
у

б
 

М
а

н
о

јл
о

в
и

ћ
 

И
р

е
н

а
 

Н
и

к
а

ч
е
в

и
ћ

 

1.  

 
   

 

      

 

 
7.25 - 8.10 

2. 

   II7 

 

    I4  II5  
8.15 - 9.00 

3. 

I1   I9 

 
II2    II3  I6  

9.05 - 9.50 

4. 

II1   I10 

 
I2    I3  II6  

10.05 - 10.50 

5. 

   II8 

 
    II4  I7  

10.55 - 11.40 

6. 

   I11 

 
  I8  I5  

 
 

11.45 - 12.30 

7. 

   II9 
 

      
 

 
12.35 - 13.20 

1. 

 III6 
VI2 

тм 
 

 
 V1 IV5   

VI4 

тм 

 

 
13.40 - 14.25 

2. 

 
VI5 

тм 
VI2  V4      VI4 

 
 

14.30 - 15.15 

3. 

 VI5 V3  IV4  III1    IV6 

 
V2 

15.20 - 16.05 

4. 

 III7 IV2  VI3  VI1    III5 

 
IV1 

16.20 - 17.05 

5. 

 
 

IV3  
VI3 

тм 
 

VI1 

тм  II10  V5 

 
III3 

17.10 - 17.55 

6. 

  ПР1  
 

   I12  ПР2 

 
III2 

18.00 - 18.45 

7. 

  III4  
 

   I13  
 

 
 

18.50 - 19.35 
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дан 
 

ЧЕТВРТАК 

 

ПЕТАК 

учионица 3 5 6 6 28 28 3 5 5 6 6 28 28 

класа 
Н

а
д
а

 З
и

д
а

р
и

ћ
 

Г
о
д

р
а
н

а
 

Ј
о

в
и

ч
и

ћ
 

С
о

њ
а

 

Ж
и

в
к

о
в

и
ћ

 

Т
а
м

а
р

а
 

М
и

л
о

в
а

н
о

в
и

ћ
 

Д
р

а
г
о

љ
у

б
 

М
а

н
о

јл
о

в
и

ћ
 

И
р

е
н

а
 

Н
и

к
а

ч
е
в

и
ћ

 

Н
а

д
а

 З
и

д
а

р
и

ћ
 

Г
о

р
д
а
н

а
 

Ј
о

в
и

ч
и

ћ
 

С
л

а
ђ

а
н

а
 

Н
и

к
о
л

и
ћ

 

С
о

њ
а

 

Ж
и

в
к

о
в

и
ћ

 

Т
а
м

а
р

а
 

М
и

л
о

в
а

н
о

в
и

ћ
 

Д
р

а
г
о

љ
у

б
  

  
  
  

 

М
а

н
о

јл
о

в
и

ћ
 

И
р

е
н

а
 

Н
и

к
а

ч
е
в

и
ћ

 

1. 

    

 

      
 

 
7.25 - 8.10 

2. 

   II7 

 

    I4  II5  
8.15 - 9.00 

3. 

I1   I9 

 
II2    II3  I6  

9.05 - 9.50 

4. 

II1   I10 

 
I2    I3  II6  

10.05 - 10.50 

5. 

   II8 

 
    II4  I7  

10.55 - 11.40 

6. 

 
 

 I11 

 
  I8  I5  

 
 

11.45 - 12.30 

7. 

   II9 
 

      
 

 
12.35 - 13.20 

1. 

 III6   
 

 V1 IV5    
 

 
13.40 - 14.25 

2. 

 
 

VI2  V4      VI4 

 
 

14.30 - 15.15 

3. 

 VI5 V3  IV4  III1    IV6 

 
V2 

15.20 - 16.05 

4. 

 III7 IV2  VI3  VI1    III5 

 
IV1 

16.20 - 17.05 

5. 

 
 

IV3  
 

   II10  V5 

 
III3 

17.10 - 17.55 

6. 

  ПР1  
 

   I12  ПР2 

 
III2 

18.00 - 18.45 

7. 

  III4  
 

   I13  
 

 
 

18.50 - 19.35 
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б) Распоред часова солфеђа и теорије музике – Б смена: 

 

дан 
 

ПОНЕДЕЉАК 

 

УТОРАК 

учионица 3 5 6 6 28 28 3 5 5 6 6 28 28 

класа 

Н
а

д
а

 З
и

д
а

р
и

ћ
 

Г
о

р
д
а
н

а
 

Ј
о

в
и

ч
и

ћ
 

С
о

њ
а

 

Ж
и

в
к

о
в

и
ћ

 

Т
а
м

а
р

а
 

М
и

л
о

в
а

н
о

в
и

ћ
 

Д
р

а
г
о

љ
у

б
 

М
а

н
о

јл
о

в
и

ћ
 

И
р

е
н

а
 

Н
и

к
а

ч
е
в

и
ћ

 

Н
а

д
а

 З
и

д
а

р
и

ћ
 

Г
о

р
д
а
н

а
 

Ј
о

в
и

ч
и

ћ
 

С
л

а
ђ

а
н

а
 

Н
и

к
о
л

и
ћ

 

С
о

њ
а

 

Ж
и

в
к

о
в

и
ћ

 

Т
а
м

а
р

а
 

М
и

л
о

в
а

н
о

в
и

ћ
 

  
Д

р
а

го
љ

у
б

  
 

М
а

н
о

јл
о

в
и

ћ
 

И
р

е
н

а
 

Н
и

к
а

ч
е
в

и
ћ

 

1. 

   
VI4 

тм 

 
    

VI2 

тм 
 

 
 

7.25 - 8.10 

2. 

VI1   VI4 

 
III3  III6  VI2  IV4  

8.15 - 9.00 

3. 

V1   III5 

 
IV1  VI5  III4  V4  

9.05 - 9.50 

4. 

III1   IV6 

 
V2  

VI5 

тм 
 IV2  VI3  

10.05 - 10.50 

5. 

   V5 

 
    IV3  

VI3 

тм 
 

10.55 - 11.40 

6. 

 IV5  II9 
 

  III7  V3  

 
 

11.45 - 12.30 

7. 

    
 

      
 

 
12.35 - 13.20 

1. 

 I8 II4  
 

 I1    II7 

 
II2 

13.40 - 14.25 

2. 

 
 

I3  
 

     II8 

 
 

14.30 - 15.15 

3. 

  I4  II5  II1    I9 

 
I2 

15.20 - 16.05 

4. 

  II3  I6      I10 

 
III2 

16.20 - 17.05 

5. 

  I5  II6    II10  I11 

 
 

17.10 - 17.55 

6. 

  ПР1  I7    I12  ПР2 

 
 

18.00 - 18.45 

7. 

  
 

 
 

   I13  
 

 
 

18.50 - 19.35 
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дан 
 

ЧЕТВРТАК 

 

ПЕТАК 

учионица 3 5 6 6 28 28 3 5 5 6 6 28 28 

класа 
Н

а
д
а

 З
и

д
а

р
и

ћ
 

Г
о
д

р
а
н

а
 

Ј
о

в
и

ч
и

ћ
 

С
о

њ
а

 

Ж
и

в
к

о
в

и
ћ

 

Т
а
м

а
р

а
 

М
и

л
о

в
а

н
о

в
и

ћ
 

Д
р

а
г
о

љ
у

б
 

М
а

н
о

јл
о

в
и

ћ
 

И
р

е
н

а
 

Н
и

к
а

ч
е
в

и
ћ

 

Н
а

д
а

 З
и

д
а

р
и

ћ
 

Г
о
д

р
а
н

а
 

Ј
о

в
и

ч
и

ћ
 

С
л

а
ђ

а
н

а
 

Н
и

к
о
л

и
ћ

 

С
о

њ
а

 

Ж
и

в
к

о
в

и
ћ

 

Т
а
м

а
р

а
 

М
и

л
о

в
а

н
о

в
и

ћ
 

Д
р

а
г
о

љ
у

б
 

М
а

н
о

јл
о

в
и

ћ
 

И
р

е
н

а
 

Н
и

к
а

ч
е
в

и
ћ

 

1. VI1 

тм 
   

 
      

 
 

7.25 - 8.10 

2. 

VI1   VI4 

 
III3  III6  VI2  IV4  

8.15 - 9.00 

3. 

V1   III5 

 
IV1  VI5  III4  V4  

9.05 - 9.50 

4. 

III1   IV6 

 
V2    IV2  VI3  

10.05 - 10.50 

5. 

 
  V5 

 
    IV3  

 
 

10.55 - 11.40 

6. 

 IV5  II9 
 

  III7  V3  

 
 

11.45 - 12.30 

7. 

    
 

      
 

 
12.35 - 13.20 

1. 

 I8 II4  
 

 I1    II7 

 
II2 

13.40 - 14.25 

2. 

 
 

I3  
 

     II8 

 
 

14.30 - 15.15 

3. 

  I4  II5  II1    I9 

 
I2 

15.20 - 16.05 

4. 

  II3  I6      I10 

 
III2 

16.20 - 17.05 

5. 

  I5  II6    II10  I11 

 
 

17.10 - 17.55 

6. 

  ПР1  I7    I12  ПР2 

 
 

18.00 - 18.45 

7. 

  
 

 
 

   I13  
 

 
 

18.50 - 19.35 
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5.2.6. Распоред часова средње школе 

 

а) Распоред часова средње школе – I разред: 

 

 

понедељак уторак среда четвртак петак 

то ви то ви то ви то ви то ви 

1.           

730 – 815           

2.           

820 – 905           

3.           

910 – 955           

4.           

1010 – 1055           

5.     уч. бр. 7 / 5     

1100 – 1145     
грађанско васпитање 

/ веронаука 
    

6.     уч. бр. 4     

1150 – 1235     српски језик     

7.     уч. бр. 16     

1240 – 1325     енглески језик     

1. уч. бр. 3  уч. бр. 10 / 12  уч. бр. 7  
уч. бр. 

28 
уч. бр. 10 / 12 

1340 – 1425 солфеђо  хор / оркестар италијански језик  солфеђо хор / оркестар 

2. уч. бр. 3  уч. бр. 5 уч. бр. 28 уч. бр. 5 уч. бр. 3 уч. бр.5 уч. бр.7 

1430 – 1515 солфеђо  
музички 

инстр. 
солфеђо историја културе солфеђо 

музички 

инстр. 
италијански језик 

3. уч. бр. 3 уч. бр. 4 уч. бр. 4 уч. бр. 4 уч. бр. 7 уч. бр. 4 

1520 – 1605 
теорија 
музике 

теорија 
музике 

историја културе биологија физика енглески језик 

4. кабинет кабинет уч. бр. 4 уч. бр. 7 уч. бр. 7 

1620 – 1705 информатика физичко васпитање биологија физика ЧРС 

5. кабинет     уч. бр. 4 кабинет 

1710 – 1755 информатика     српски језик физичко васпитање 

6.       уч. бр. 4   

1800 – 1845       српски језик   

7.           

1850 – 1935           
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б) Распоред часова средње школе – II разред: 

 

 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

то ви то ви то ви то ви то ви 

1.           

730 – 815           

2.           

820 – 905           

3.           

910 – 955           

4.     уч. бр. 4     

1010 – 1055     српски језик     

5.     уч. бр. 7 / 5     

1100 – 1145     
грађанско васпитање 

/ веронаука 
    

6.    уч. бр. 16 уч. бр. 16   уч. бр. 28 

1150 – 1235    хармонија енглески језик   италијански језик 

7. уч. бр. 5   уч. бр. 16 уч. бр. 5 
уч. бр. 

28 
 уч. бр.4 

1240 – 1325 
музички 

облици 
  хармонија историја културе солфеђо  енглески језик 

1. 
уч. бр. 

28 
 уч. бр. 10 / 12 уч. бр. 5 

уч. бр. 
16 

уч. бр. 7 уч. бр. 10 / 12 

1340 – 1425 солфеђо  хор / оркестар историја културе 
хармониј

а 

историја 

музике 
хор / оркестар 

2. кабинет уч. бр. 16 уч. бр. 3 уч. бр. 7 уч. бр. 7 
уч. бр. 

16 

уч. бр. 

28 
уч. бр. 3 

1430 – 1515 информатика хармонија солфеђо италијански језик 
историја 
музике 

хармониј
а 

солфеђо солфеђо 

3. кабинет уч. бр. 16 уч. бр. 5 уч. бр. 5 уч. бр. 4 кабинет 

1520 – 1605 информатика хармонија 
музички 
облици 

ЧРС српски језик физичко васпитање 

4.   уч. бр. 4   уч. бр. 4   

1620 – 1705   социологија   српски језик   

5.   кабинет       

1710 – 1755   физичко васпитање       

6.           

1800 – 1845           

7.           

1850 – 1935           
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в) Распоред часова средње школе – III разред: 

 

 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

то ви то ви то ви то ви то ви 

1.           

730 – 815           

2. уч. бр. 7 
уч. бр. 

16 
        

820 – 905 
историја 

музике 

хармониј

а 
        

3. 
уч. бр. 

16 
уч. бр. 7 

уч. бр. 

16 
уч. бр. 7   уч. бр. 7    

910 – 955 
хармониј

а 
историја 
музике 

контрапу
нкт 

историја 
музике 

  
историја 
музике 

   

4. уч. бр. 4 уч. бр. 7 
уч. бр. 

16 
  уч. бр. 4 

уч. бр. 

42 
 

1010 – 1055 српски језик 
етномуз
иколог. 

контрапу
нкт 

  психологија 
диригова

ње 
 

5. уч. бр. 3 уч. бр. 7 кабинет уч. бр. 16 уч. бр. 3 уч. бр. 7 
уч. бр. 

42 
 

1100 – 1145 солфеђо 
историја 

музике 
информатика енглески језик солфеђо 

етномуз

иколог. 

диригова

ње 
 

6.  
уч. бр. 

28 
кабинет уч. бр. 7 / 5 

уч. бр. 
16 

уч. бр. 
28 

уч. бр. 7 
уч. бр. 

16 

1150 – 1235  солфеђо информатика 
грађанско васпитање 

/ веронаука 

контрапу

нкт 
солфеђо 

историја 

музике 

хармони

ја 

7.  
уч. бр. 

16 
уч. бр. 4  уч. бр. 4   уч. бр. 5  

уч. бр. 
16 

уч. бр. 5 

1240 – 1325  

 

контрапу

нкт 

ЧРС српски језик 
музички 

облии 
 

хармониј
а 

музички 
облици 

1.   уч. бр. 10 / 12 уч. бр. 4 уч. бр. 3  уч. бр. 10 / 12 

1340 – 1425   хор / оркестар српски језик солфеђо  хор / оркестар 

2.   уч. бр. 4 уч. бр. 4   уч. бр. 4 

1430 – 1515   историја културе психологија   енглески језик 

3.   кабинет уч. бр. 7   уч. бр. 7 

1520 – 1605   физичко васпитање италијански језик   италијански језик 

4.         кабинет 

1620 – 1705         физичко васпитање 

5.           

1710 – 1755           

6.           

1800 – 1845           

7.           

1850 – 1935           
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г) Распоред часова средње школе – IV разред: 

 

 

Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак 

то ви то ви то ви то ви то ви 

1.           

730 – 815           

2. уч. бр. 4   уч. бр. 7    уч. бр. 4 

820 – 905 српски језик   
увод у 

комп. 
   филозофија 

3. уч. бр. 4 кабинет уч. бр. 7    уч. бр. 4 

910 – 955 српски језик информатика 
увод у 
комп 

   филозофија 

4. 
уч. бр. 

16 
уч. бр. 7 кабинет уч. бр. 16 

уч. бр. 

16 
уч. бр. 7 уч. бр.5 уч. бр. 7 

1010 – 1055 
хармониј

а 
историја 
музике 

информатика енглески језик 
хармониј

а 
историја 
музике 

музички 
облици 

етномуз
иколог. 

5. 
уч. бр. 

28 

уч. бр. 

16 
уч. бр. 5 уч. бр. 7 уч. бр. 4 

уч. бр. 

28 

уч. бр. 

16 
уч. бр.7 уч. бр. 5 

1100 – 1145 солфеђо 
хармониј

а 

музички 

облици 

нац. ист. 

музике 
српски језик солфеђо 

хармониј

а 

нац. ист. 

музике 

музички 

облици 

6. уч. бр. 7 
уч. бр. 

16 
уч. бр. 7 уч. бр. 7 / 5 уч. бр. 7 уч. бр. 3 уч. бр. 4 

1150 – 1235 
контрапу

нкт 

контрапу

нкт 
ЧРС 

грађанско васпитање 

/ веронаука 

контрапу

нкт 
солфеђо енглески језик 

7. 
уч. бр. 

28 
уч. бр. 3 уч. бр. 7 уч. бр. 5 уч. бр. 7 уч. бр. 4 

уч. бр. 
16 

уч. бр. 7 

1240 – 1325 солфеђо солфеђо 
историја 
музике 

музички 
облици 

италијански језик 

аудиовиз

уелна 

техника. 

контрапу
нкт 

италијански језик 

1. уч. бр. 7  уч. бр. 10 / 12   уч. бр. 4  уч. бр. 10 / 12 

1340 – 1425 
историја 

музике 
 хор / оркестар   

аудиовиз

уелна 
техника. 

 хор / оркестар 

2. уч. бр. 7  кабинет   
уч. бр. 

42 
 кабинет 

1430 – 1515 
етномуз
иколог. 

 физичко васпитање   
диригова

ње 
 физичко васпитање 

3.       
уч. бр. 

42 
   

1520 – 1605       
диригова

ње 
   

4.           

1620 – 1705           

5.           

1710 – 1755           

6.           

1800 – 1845           

7.           

1850 – 1935           
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5.2.7. Календар класификационих периода 

 

класификациони период датум 

први (тромесечје) 19.11.2019. 

други (полугодиште) 31.01.2020. 

трећи (тромесечје) - 

четврти ( крај године) 19.05. / 02.06.2020. 

 

 

5.2.8. Календар испита 

 

врста испита датум 

пријемни испити за основну школу 12.06. – 13.06. 2020.. 

пријемни испити  за средњу школу 12.06. – 14.06. 2020. 

годишњи испити ученика завршних разреда основне школе од 01.06. до 05.06.2020. 

годишњи испити  ученика завршних разреда средње школе од 01.06. до 04.06.2020. 

матурски испити  ученика завршних разреда средње школе од 05.06. до 09.06.2020. 

годишњи испити ученика осталих разреда основне школе - 

годишњи испити ученика осталих разреда средње школе од 08.06. до 16.06.2020. 

 

5.2.9. Календар одељенских и наставничких већа 

 

р.б. тип седнице датум 

1. Наставничко веће 13.09.2019. 

2. Наставничко веће 05.11.2019. 

3. Одељенска већа основне и средње школе 19.11.2019. 

4. Наставничко веће 10.12.2019. 

5. Одељенска већа основне и средње школе 31.01.2020. 

6. Наставничко веће 25.02.2020. 

7. Одељенскo већe завршног разреда средње школе 04.06.2020. 

8. Одељенска већа основне школе 09.06.2020. 

9. Одељенска већа средње школе 18.06.2020. 

10. Наставничко веће 26.06.2020. 

11. Наставничко веће 17.08.2020. 

12. Одељенска већа основне и средње школе 27.08.2020. 

13. Наставничко веће 27.08.2020. 
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5.2.10. Календар важних догађаја и активности 

 

р.б. назив активности датум 

1. Мастер клас Марка Ердевичког, Норвешка 09. октобар 2019. 

2. „Концерт филмске музике“ 25. октобар 2019. 

3. „Концерт бивших ученика“ 15. новембар 2019. 

4. Посета 63. Октобарском салону, Народни музеј Шабац 20. новембар 2019. 

5. „Концерт Александра Синчука“ 27. новембар 2019. 

6. 
Посета изложби Марине Абрамович „Чистач“ (МСУ) и 

Народном позоришту у Београду, опера „ Коштана“ 
04. децембар 2019. 

7. „Концерт вокалног дуа Интима” 10. децембар 2019. 

8. „Барокни концерт“ 13. децембар 2019. 

9. Новогодишњи маскембал 24. децембар 2019. 

10. „Новогодишњи концерт ученика“ 26. децембар 2019. 

11. „Новогодишњи концерт професора“ 27. децембар 2019. 

12. „Светосавски концерт“  27. јануар 2020. 

13. „Јувентус фест“ 29. јануар 2020. 

14. „Концерт пријатељства“  30. јануар 2020. 

15. 24. Међународно такмичење младих пијаниста у Шапцу 28. фебруар – 02. март 2020  

16. „Осмомартовски концерт“ 9. март 2020. 

17. Мастер клас мр. Љиљане Лишковић, Нови Сад 12. март 2020. 

18. 9. Фестивал гудача у Шапцу 14. март 2020. 

19. 
Учешће на такмичењима у организацији музичких школа  у 

земљи и иностранству 
током године 

 

 

5.2.11. Надокнада часова 

 

датум надокнаде дан надокнаде 
реализација наставе по 

распореду од дана 

14.11.2019. четвртак понедељка 

08.01.2020. среда понедељка 

21.03.2020. субота понедељка 16.03.2020. 

17.03. - 21.03.2020. уторак - субота понедељка 18.02.2020. 

23.03. - 27.03.2020. понедељак - петак среде 19.02.2020. 

30.03. - 3.04.2020. понедељак - петак четвртка 20.02.2020. 

6.04. - 10.04.2020. понедељак - петак петка 21.02.2020. 

15.04.2020. среда среде 

16.04.2020. четвртак четвртка 

09.05.2020. субота петка 
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5.3. Организација рада ваннаставног особља школе 
 

р.б. радно место дан 
прва 

смена 
дан 

друга 

смена 
напомена 

1. директор 
понедељак - 

петак 
08

00
 - 16

00
    

2. 
помоћник 

директора 100% 

понедељак - 

петак 
10

00
 - 18

00
    

3. 
помоћник 

директора 50% 

понедељак - 

петак 
08

00
 - 12

00
    

4. секретар 
понедељак - 

петак 
07

30
 - 15

30
    

5. 
административни 

радник 

понедељак - 

петак 
07

30
 - 15

30
    

6. шеф рачуноводства 
понедељак - 

петак 
07

30
 - 15

30
    

7. психолог ( 90 % ) 
понедељак - 

четвртак 
08

00
 - 15

00
    

8. психолог ( 50% ) 

среда 

четвртак 

 петак 

08
00

 - 15
00

 

среда 

четвртак 

 петак 

12
00

 - 19
00

  

9. библиотекар 
понедељак - 

петак 
08

00
 - 15

00
    

10. клавир - штимер 
понедељак - 

петак 
07

00
 - 15

00
    

11. домар 
понедељак - 

петак 
07

00
 - 15

00
    

12. чистачице 
понедељак - 

петак 
07

00
 - 15

00
 

понедељак - 

петак 
13

00
 - 21

00
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5.4. Организација наставе 
 

5.4.1. Годишњи фонд часова редовне наставе за основну школу по образовним профилима 

 

рб 
назив 

предмета 

разред 

трајање 

образовања 
I II III IV V VI 

нед год нед год нед год нед год нед год нед год 

1. инструмент 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 66 

6 година 

2. солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 66 

3. 
теорија 

музике 

   

  1  33 

4. 

оркестар, 

хор, камерна 

музика 

2 70 2 70 2 66 

укупно 4 140 4 140 4 140 6 210 6 210 7 231 

1. инструмент 2 70 2 70 2 70 2 66 

 4 године 

2. солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 66 

3. 
теорија 

музике 

  

 1  33 

4. 

оркестар, 

хор, камерна 

музика 

2 70 2 66 

укупно 4 140 4 140 6 210 7 231 

1. соло певање 2 70 2 70 2 70 2 66 

 4 године 

2. солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 66 

3. 
теорија 

музике 
   1  33 

4. 
упоредни 

клавир 
1 35 1 35 1 35 2 66 

укупно 5 175 5 175 5 175 6 198 
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5.4.2. Реализација часова редовне,  допунске,  додатне и припремне наставе за основну школу 

 

Разред Предмет 

Реализација наставе 

редовна допунска  додатна припремна укупно 

припремни солфеђо 140 0 0 0 140 

I солфеђо 910 16 20 0 946 

II солфеђо 700 0 10 0 710 

III  солфеђо 490 3 13 0 506 

IV солфеђо 420 8 15 0 443 

V солфеђо 350 9 25 0 384 

VI солфеђо 330 7 21 20 378 

VI теорија музике 165 6 14 14 199 

IV - VI хор 210 0 6 0 216 

IV - VI оркестар 140 0 0 0 140 

I главни предмет 8795 40 169 0 9004 

II главни предмет 7631 30 255 0 7916 

III  главни предмет 5303 51 150 0 5504 

IV главни предмет 4482 46 110 0 4638 

V главни предмет 4008 57 113 0 4178 

VI главни предмет 3235 79 119 57 3490 

I упоредни клавир 110 4 5 0 119 

II упоредни клавир 35 0 5 0 40 

УКУПНО 37454 356 1050 91 38811 

  

У току извештајног периода, годишњи фонд часова наставе у основној школи реализован је у 

потпуности према наставном плану и програму. Одржано је укупно 38811 часова, од тога 37454 часа 

редовне, 356 часова допунске, 1050 часова додатне и 91 час припремне наставе. 
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5.4.3. Годишњи фонд часова редовне наставе за средњу школу по образовним профилима 

 

а) Музички извођач класичне музике: 

 

назив предмета 

разред 
укупно 

I II III IV 

нед год нед год нед год нед год нед год 

српски језик и књижевност 3 105 3 105 3 105 3 96 12 411 

први страни језик - енглески 2 70 2 70 2 70 2 64 8 274 

други страни језик-италијански 2 70 2 70 2 70 2 64 8 274 

информатика 2 70 2 70 2 70 2 64 8 274 

историја са историјом културе и 

цивилизације 
2 70 2 70 1 35   5 175 

биологија 2 70       2 70 

физика 2 70       2 70 

социологија   1 35     1 35 

психологија     2 70   2 70 

филозофија       2 64 2 64 

физичко васпитање 2 70 2 70 2 70 2 64 8 274 

веронаука / грађанско васпитање 1 35 1 35 1 35 1 32 4 137 

главни предмет–инструмент или 

соло певање 
3 105 3 105 3 105 3 99 12 414 

солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 66 8 276 

теорија музике 1 35       1 35 

музички инструменти 1 35       1 35 

хармонија   3 105 2 70 2 66 7 241 

контрапункт     2 70 2 66 4 136 

историја музике са упознавањем 

миузичке литературе 
  1 35 3 105 2 66 6 206 

музички облици   1 35 1 35 2 66 4 136 

етномузикологија     1 35 1 33 2 68 

национална историја музике       1 33 1 33 

камерна музика 1 35 1 35 2 70 2 66 6 206 

oркестар / хор 2 70 2 70 2 70 2 66 8 276 

читање с` листа 1 35 1 35 1 35 1 33 4 138 

упоредни клавир (сем за 

клавиристе) 
1 35 1 35 1 35 1 33 4 138 

kорепетиција  (само за клавиристе) 1 35 1 35 1 35 1 33 4 138 

УКУПНО 31 1085 31 1085 36 1260 36 1174 134 4604 
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б) Музички сарадник – теоретичар: 

 

назив предмета 

разред 
укупно 

I II III IV 

нед год нед год нед год нед год нед год 

српски језик и књижевност 3 105 3 105 3 105 3 96 12 411 

први страни језик - енглески 2 70 2 70 2 70 2 64 8 274 

други страни језик-италијански 2 70 2 70 2 70 2 64 8 274 

информатика 2 70 2 70 2 70 2 64 8 274 

историја са историјом културе и 

цивилизације 
2 70 2 70 1 35   5 175 

биологија 2 70       2 70 

физика 2 70       2 70 

социологија   1 35     1 35 

психологија     2 70   2 70 

филозофија       2 64 2 64 

физичко васпитање 2 70 2 70 2 70 2 64 8 274 

веронаука / грађанско васпитање 1 35 1 35 1 35 1 32 4 137 

солфеђо – главни предмет 3 105 3 105 3 105 3 99 12 414 

теорија музике 1 35       1 35 

музички инструменти 1 35       1 35 

хармонија   3 105 2 70 2 66 7 241 

контрапункт     2 70 2 66 4 136 

историја музике са упознавањем 

музичке литературе 
  1 35 3 105 2 66 6 206 

музички облици   1 35 1 35 2 66 4 136 

национална историја музике       1 33 1 33 

етномузикологија     1 35 1 33 2 68 

клавир 2 70 2 70 2 70 2 66 8 276 

хор 2 70 2 70 2 70 2 66 8 276 

дириговање     2 70 2 66 4 136 

свирање хорских партитура   1 35 1 35   2 70 

аудиовизуелна техника       2 66 2 66 

увод у компоновање       2 66 2 66 

УКУПНО 27 945 28 980 34 1190 37 1207 126 4322 
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5.4.4. Реализација часова редовне,  допунске,  додатне и припремне наставе за средњу школу 

 

Разред Предмет 
Реализација наставе 

редовна допунска  додатна припремна укупно 

I српски језик 105 5 5 0 115 

II српски језик 105 3 1 0 109 

III српски језик 105 2 2 0 109 

IV српски језик 99 2 2 4 107 

I енглески језик 70 4 0 0 74 

II енглески језик 70 4 2 0 76 

III енглески језик 70 2 2 0 74 

IV енглески језик 66 0 1 0 67 

I италијански језик 70 0 0 3 73 

II италијански језик 70 0 0 0 70 

III италијански језик 70 1 0 2 73 

IV италијански језик 66 1 1 0 68 

I информатика 70 2 0 0 72 

II информатика 70 0 2 0 72 

III информатика 70 2 1 0 73 

IV информатика 64 0 1 0 65 

I историја културе и цивилизције 70 0 2 0 72 

II историја културе и цивилизције 70 0 2 0 72 

III историја културе и цивилизције 35 0 1 0 36 

I биологија 70 0 0 0 70 

I физика 70 0 0 0 70 

II социологија 35 2 2 0 39 

III психологија 70 2 2 0 74 

IV филозофија 64 0 0 0 64 

I физичко васпитање 70 0 10 5 85 

II физичко васпитање 70 0 10 5 85 

III физичко васпитање 70 0 10 5 85 

IV физичко васпитање 64 0 10 5 79 

I теорија музике 69 16 5 5 95 

I музички инструменти 70 2 0 0 72 

II хармонија 230 7 4 0 241 
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Разред Предмет 
Реализација наставе 

редовна допунска  додатна припремна укупно 

III хармонија 140 8 6 10 164 

IV хармонија 132 10 8 8 158 

II историја музике 70 5 5 0 80 

III историја музике 210 4 4 0 218 

IV историја музике 132 3 3 0 138 

II музички облици 70 0 2 0 72 

III музички облици 70 0 0 0 70 

IV музички облици 132 0 1 3 136 

III контрапункт 140 14 4 4 162 

IV контрапункт 198 12 7 9 226 

IV национална историја музике 66 0 0 0 66 

I солфеђо 175 2 15 0 192 

II солфеђо 175 2 22 0 199 

III солфеђо 175 3 3 0 181 

IV солфеђо 165 0 6 25 196 

III дириговање 70 0 6 0 76 

IV дириговање 70 0 6 4 80 

III етномузикологија 70 0 0 0 70 

IV етномузикологија 66 0 0 0 66 

IV увод у компоновање 66 0 0 0 66 

IV аудио визуелна техника 66 0 0 0 66 

I-IV хор 70 0 44 0 114 

I-IV оркестар 70 0 0 0 70 

II свирање хорских партитура 105 0 0 0 105 

III свирање хорских партитура 140 0 0 0 140 

I главни предмет 1530 11 80 0 1621 

II главни предмет 1175 15 62 0 1252 

III главни предмет 1680 39 74 0 1793 

IV главни предмет 1089 3 51 18 1161 

I упоредни клавир 335 0 46 0 381 

II упоредни клавир 249 2 28 4 283 

III упоредни клавир 455 12 26 2 495 
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Разред Предмет 
Реализација наставе 

редовна допунска  додатна припремна укупно 

IV упоредни клавир 231 1 23 13 268 

I клавир то 420 7 19 0 446 

II клавир то 420 2 41 4 467 

III клавир то 490 0 8 10 508 

IV клавир то 464 10 20 8 502 

I читање с листа 280 0 0 0 280 

II читање с листа 210 0 0 0 210 

III читање с листа 280 0 0 0 280 

IV читање с листа 200 0 0 0 200 

I корепетиција 70 0 0 0 70 

II корепетиција 70 0 0 0 70 

III корепетиција 70 0 0 0 70 

IV корепетиција 66 0 0 0 66 

I камерна музика 175 0 2 0 177 

II камерна музика 140 0 0 0 140 

III камерна музика 350 0 13 0 363 

IV камерна музика 272 0 0 0 272 

I-III веронаука 35 0 0 0 35 

II-IV веронаука 35 0 0 0 35 

I-III грађанско васпитање 35 0 0 0 35 

II-IV грађанско васпитање 35 0 0 0 35 

I час разредног старешине 35 0 0 0 35 

II час разредног старешине 35 0 0 0 35 

III час разредног старешине 35 0 0 0 35 

IV час разредног старешине 33 0 0 0 33 

УКУПНО 16209 222 713 156 17300 

 

 

У току извештајног периода годишњи фонд часова наставе у средњој школи реализован је у потпуности 

према наставном плану и програму. Одржано је укупно 17300 часова, од тога 16209 часова редовне, 222 

часа допунске, 713 часова додатне и 156 часова припремне наставе. 
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5.5. Екскурзије, излети, стручна путовања 
 

Годишњим планом рада школе, у току априла месеца, планирано је студијско путовање у Италију у 

посету високошколској установи у Модени. У циљу реализације планиране активности, организовано је 

анкетирање ученика, прикупљене сагласности родитеља, прибављено позивно писмо од Istituto Superiore 

di Studi Musicali Vecchi Tonelli из Модене, и поднет захтев Школској управи Ваљево за добијање 

сагласности за извођење студијског путовања. Обзиром да је у току марта месеца 2020. године дошло до 

избијања пандемије вируса Covid 19 и да је уведено ванредно стање на територији Републике Србије, а у 

складу са преопрукама Министарства просвете, студијско путовање је отказано.  

Ученицима средње школе организован је одлазак на оперску представу „Коштана“ у Народном 

позоришту“ у Београду, као и посета Музеју савремених уметности, дана 04.12.2019. године. 
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5.6. Распоред задужења запослених 
 

5.6.1. 40-то часовна радна недеља наставника 

 

активност 
часова 

недељно 

број 

недеља 

часова 

годишње 

редовна настава (индивидуална) 22 35 770 

редовна настава (групна) 20 35 700 

редовна настава ( српски језик и књижевност, страни језик) 18 35 630 

настава у припремном разреду 1 35 35 

допунска  и додатна настава 1 35 35 

разредни старешина –  рад са ученицима ( ЧРС ) 1 35 35 

припрема ученика за учешће на такмичењима 1 35 35 

припрема и реализација јавних наступа ученика 1 35 35 

рад у секцијама 1 35 35 

поправни и разредни испити (припемње задатака, пружање 

стручне помоћи ученицима и извођење испита) 
1 44 44 

годишњи и матурски испити (припемње задатака, пружање 

стручне помоћи ученицима и извођење испита) 
2 88 88 

ванредни испити (припемње задатака, пружање стручне 

помоћи ученицима и извођење испита) 
1 44 44 

припремање и планирање наставе 10 35 350 

преглед писмених задатака 2 35 70 

стручно усавршавање у установи 1 44 44 

менторски рад 1 44 44 

дежурство у школи 2 70 35 

разредни старешина- вођење прописане документације и 

сарадња са родитељима и наставницима 
1 35 35 

руковођење стручним већима, активима, тимовима 1 44 44 

учешће у раду стручних већа, актива, тимова 2 88 88 

учешће у реализацији школских пројеката ( такмичења, 

концерти...) 
1 35 35 

културна и јавна делатност и промоција школе 1 35 35 

други послови по налогу директора 1 44 44 

УКУПНО 40  1760 
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5.6.2. Разредне старешине  

 

име и презиме наставника радно место класа ОШ/ разред СШ 

сви наставници главног предмета 

у основној школи су разредне 

старешине ученицима у својој 

класи 

наставник главног предмета у 

ОШ 
класе ( одељења ) ОШ 

Божица Димитријевић наставник италијанског језика 
разредни старешина I разреда 

СШ 

Татјана Алимпић наставник информатике 
разредни старешина II разреда 

СШ 

Љиљана Видић наставник физичког васпитања 
разредни старешина III разреда 

СШ 

Горан Спасић 

наставник историје музике, 

националне историје музике, 

етномузикологије, наставник 

контрапункта 

разредни старешина IV разреда 

СШ 

 

 

5.6.3. Састав педагошког колегијума 

 

име и презиме  функција 

Ђорђе Андријанић директор 

Марија Марковић помоћник директора 

Драган Карић помоћник директора 

Мирјана Васић стручни сарадник – психолог 

Мирјана Васић руководилац Стручног већа наставника  клавира 

Драгана Гајић руководилац Стручног већа наставника гудачких инструмената 

Станислав Станојевић руководилац Стручног већа наставника гитаре 

Александра Пуповац руководилац Стручног већа наставника хармонике 

Бранко Новаковић руководилац Стручног већа наставника дувачких инструмената и соло певања 

Нада Зидарић руководилац Стручног већа наставника групне наставе музичких предмета 

Невена Јовић руководилац Стручног већа наставника општеобразовних предмета 

Верица Митровић руководилац Стручног већа наставника упоредног клавира СМШ 
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5.6.4. Састав стручних већа 

 

а) Стручно веће наставника  клавира: 

 

презиме и име наставника радно место функција у стручном већу 

Васић Мирјана  наставник клавира руководилац  

Васић Александра наставник клавира члан 

Гођевац Марија наставник клавира члан 

Давидовић Хелена наставник клавира члан 

Ђурић Ивана 

наставник клавира, наставник 

читања с листа, наставник 

корепетиције 

члан 

Зидарић Јелена 

наставник клавира наставник 

читања с листа, наставник 

корепетиције 

члан 

Јекић Борис наставник клавира члан 

Јекић Мирјана наставник клавира члан 

Лазић Гоара 

наставник клавира, наставник 

читања с листа наставник 

корепетиције, наставник камерне 

мзике 

члан 

Макевић Ангела 

наставник клавира, наставник 

читања с листа наставник 

корепетиције, наставник камерне 

мзике 

члан 

Макевић Милица наставник клавира члан 

Милутиновић Милош наставник клавира члан 

Пандуровић Гордана 

наставник клавира, наставник 

читања с листа, наставник 

корепетиције 

члан 

Тодоровић Александра наставник клавира члан 

Филиповић Ђорђе 

наставник клавира, наставник 

читања с листа, наставник 

корепетиције 

члан 
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б) Стручно веће наставника гудачких инструмената: 

 

презиме и име наставника радно место функција у стручном већу 

Гајић Драгана 
наставник виолине, наставник 

камерне музике 
руководилац 

Богдановић Милан наставник виолине члан 

Влаисављевић Небојша 

наставник виоле, наставник 

виолине, наставник читања с 

листа 

члан 

Димитријевић Горан 
наставник виолине, наставник 

оркестра 
члан 

Иванковић Кристина 
наставник виолончела, 

наставник читања с листа 
члан 

Јанковић Жељко 
наставник виолине, наставник 

камерне музике 
члан 

Јевтић Јелена 
наставник виолине, наставник 

камерне музике 
члан 

Максимовић Љиљана наставник виолине члан 

Миљевић Татјана 
наставник виолине, наставник 

камерне музике 
члан 

Спасојевић Пајић Милена наставник виолине члан 

 

 

в) Стручно веће наставника гитаре: 

 

презиме и име наставника радно место функција у стручном већу 

Станојевић Станислав 
наставник гитаре, наставник 

читања с листа 
руководилац 

Јаковљевић Јован наставник гитаре члан 

Јовић Стеван 

наставник гитаре, наставник 

камерне музике, наставник 

читања с листа 

члан 

Карић Никола наставник гитаре члан 

Пушкић Исидора наставник гитаре члан 

Симић Маја наставник гитаре члан 

Тошић Богдан наставник гитаре члан 

 



5. Организација образовно - васпитног рада 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 79 

 

г) Стручно веће наставника хармонике: 

 

презиме и име наставника радно место функција у стручном већу 

Пуповац Александар наставник хармонике руководилац 

Каличанин Младен наставник хармонике члан 

Лазић Војин 

наставник хармонике, наставник 

читања с листа, наставник 

оркестра 

члан 

Лукић Душан 
наставник хармонике, наставник 

камерне музике 
члан 

Милетић Марко наставник хармонике члан 

Михаиловић Горан наставник хармонике члан 

Пуповац Александар наставник хармонике члан 

Радовановић Тања наставник хармонике члан 

 

 

д) Стручно веће наставника дувачких инструмената и соло певања: 

 

презиме и име наставника радно место функција у стручном већу 

Новаковић Бранко 

наставник кларинета, наставник 

читања с листа, наставник 

камерне музике 

руководилац 

Каранфиловић Душан наставник флауте члан 

Митић Васић Марија 

наставник соло певања, 

наставник читања с листа, 

наставник камерне музике 

члан 

Прица Биљана наставник флауте члан 

Миросавић Никола наставник трубе члан 
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ђ) Стручно веће наставника групне наставе музичких предмета: 

 

презиме и име наставника радно место функција у стручном већу 

Зидарић Нада 
наставник солфеђа, наставник 

теорије музике 
руководилац 

Атанацковић Јасмина 
наставник солфеђа, наставник 

теорије музике 
члан 

Гајић Марија наставник хора члан 

Трифуновић Јелена 

наставник упоредног клавира, 

наставник свирања хорских 

партитура 

члан 

Спасић Горан 

наставник контрапункта,  

наставник историје музике, 

наставник националне историје 

музике, наставник 

етномузикологије 

члан 

Николић Слађана наставник солфеђа члан 

Никачевић Ирена наставник солфеђа члан 

Максимовић Љубицa 

наставник упоредног клавира, 

наставник теорије музике, 

наставник увода у компоновање 

члан 

Митровић Верица 

наставник хора,  наставник 

дириговања, наставник 

упоредног клавира 

члан 

Миловановић Тамара 
наставник солфеђа, наставник 

теорије музике 
члан 

Карић Драган наставник хармоније члан 

Јовичић Гордана 

наставник музичких облика, 

наставник солфеђа, наставник 

теорије музике, наставник 

музичких интрумената 

члан 

Симић Душан 
наставник хармоније, наставник 

контрапункта 
члан 

Живковић Соња 
наставник солфеђа, наставник 

теорије музике 
члан 

Шалаи – Тибор Снежана наставник хора члан 
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е) Стручно веће наставника општеобразовних предмета: 

 

презиме и име наставника радно место функција у стручном већу 

Јовић Невена наставник психологије руководилац 

Поповић Катарина наставник српског језика члан 

Панић Владимир наставник биологије члан 

Јосиповић Љиљана наставник социологије члан 

Ковачевић Јованка наставник филозофије члан 

Димитрић Владимир наставник веронауке члан 

Добривојевић Весна 

наставник историје културе и 

цивилизације, наставник 

грађанског васпитања 

члан 

Димитријевић Божицa наставник италијанског језика члан 

Савић Милан 
наставник аудиовизуелне 

технике 
члан 

Степановић Весна наставник физике члан 

Видић Љиљана наставник физичког васпитања члан 

Вардл Мирјана наставник енглеског језика члан 

Алимпић Татјана наставник информатике члан 

 

ж) Стручно веће наставника упоредног клавира: 

 

презиме и име наставника радно место функција у стручном већу 

Митровић Верица 

наставник хора,  наставник 

дириговања, наставник 

упоредног клавира 

руководилац 

Каличанин Наташа наставник упоредног клавира члан 

Максимовић Љубицa 

наставник упоредног клавира, 

наставник теорије музике, 

наставник увода у компоновање 

члан 

Тадић Ненад наставник упоредног клавира члан 

Трифуновић Јелена 

наставник упоредног клавира, 

наставник свирања хорских 

партитура 

члан 

Шалаи Тибор Снежана 
наставник упоредног клавира, 

наставник хора 
члан 
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5.6.5. Састав стручних актива 

 

а) Стручни актив за развој школског програма: 

 

презиме и име наставника радно место функција у стручном активу 

Андријанић Ђорђе директор руководилац 

Марковић Марија помоћник директора члан 

Васић Мирјана стручни сарадник – психолог члан 

Прица Биљана наставник флауте члан 

Максимовић Љиљана наставник виолине члан 

Станојевић Станислав наставник гитаре члан 

Пуповац Александар наставник хармонике члан 

Јекић Мирјана наставник клавира члан 

Пантелић Мирјана  наставник соло певања члан 

Шалаи Снежана наставник упоредног клавира члан 

Зидарић Нада наставник солфеђа члан 

Димитријевић Божица наставник италијанског језика члан 
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б) Стручни актив за развојно планирање: 

презиме и име наставника радно место функција у стручном активу 

Мирјана Пантелић наставник соло певања руководилац 

Карић Драган помоћник директора члан 

Васић Мирјана  стручни сарадник – психолог члан 

Јовић Невена стручни сарадник – психолог члан 

Никачевић Ирена наставник солфеђа члан 

Максимовић Љубицa 
наставник упоредног клавира, 

наставник увода у компоновање 
члан 

Јекић Борис наставник клавира члан 

Перић Љиљана представник локалне самоуправе члан 

Џигурски Данијела родитељ члан 

Пантић Јована ученица члан 
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5.6.6. Састав стручних тимова 

 

а) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Васић Мирјана стручни сарадник – психолог координатор 

Андријанић Ђорђе директор члан 

Видић Љиљана наставник физичког васпитања члан 

Димитријевић Божицa наставник италијанског језика члан 

Живковић Соња 
наставник солфеђа, наставник 

теорије музике 
члан 

Алимпић Татјана наставник информатике члан 

Горан Спасић 
наставник историје музике, 

наставник контрапункта 
члан 

Томић Нада секретар члан 

Петровић Зоран школски полицајац члан 

Шарчевић Зоран  родитељ члан 

Пантић Јована ученица члан 

 

б) Тим за превенцију употребе дрога  у  васпитно-образовним установама 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Јовић Невена стручни сарадник – психолог координатор 

Михаиловић Горан  наставник хармонике члан 

Лазић Војин наставник хармонике члан 

Лукић Душан наставник хармонике члан 

Петровић Зоран школски полицајац члан 
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в) Тим за културну и јавну делатност и маркетинг школе: 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Марковић Марија помоћник директора 
координатор 

 (организација концерата) 

Давидовић Хелена  наставник клавира  
члан 

(организација концерата) 

Јовић Стеван наставник гитаре 
члан 

(организација концерата) 

Јекић Мирјана наставник клавира 
члан 

(организација концерата) 

Милетић Марко  наставник хармонике 
члан 

(организација концерата) 

Весна Добривојевић 
наставник историје културе са 

историјом  цивилизације 

члан 

(организација концерата) 

Алимпић Татјана наставник информатике 
члан 

(одржавање сајта школе) 

Васић Александра наставник клавира 
члан 

(ажурирање FB странице) 

Зидарић Милица корепетитор 
члан 

(израда летописа) 

 

г) Тим за реализацију школских пројеката – „24. Међународни фестивал младих пијаниста“ - 

Шабац: 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Лазић Гоара наставник клавира координатор  

Тодоровић Александра наставник клавира члан 

Васић Александра наставник клавира члан 

Васић Мирјана наставник клавира члан 

Гођевац Марија наставник клавира члан 

Давидовић Хелена наставник клавира члан 

Ђурић Ивана наставник клавира члан 

Јекић Борис наставник клавира члан 

Макевић Ангела наставник клавира члан 

Макевић Милица наставник клавира члан 
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презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Милутиновић Милош наставник клавира члан 

Пандуровић Гордана наставник клавира члан 

Филиповић Ђорђе наставник клавира члан 

Зидарић Јелена наставник клавира члан 

 

д) Тим за реализацију школских пројеката – „24. Међународни фестивал младих пијаниста“ - 

Шабац: 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Гајић Драгана наставник виолине координатор 

Богдановић Милан наставник виолине члан 

Влаисављевић Небојша наставник виоле члан 

Димитријевић Горан наставник виолине члан 

Иванковић Кристина наставник виолончела члан 

Јанковић Жељко наставник виолине члан 

Јевтић Јелена наставник виолине члан 

Максимовић Љиљана наставник виолине члан 

Миљевић Татјана наставник виолине члан 

Спасојевић Пајић Милена наставник виолине члан 
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ђ) Тим за професионални развој: 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Спасић Горан 

наставник контрапункта,  

наставник историје музике, 

наставник националне историје 

музике, наставник 

етномузикологије 

координатор 

Мркић Зорана корепетитор члан 

Максимовић Љиљана наставник виолине члан 

Пантелић Мирјана  наставник соло певања члан 

Јовић Невена стручни сарадник – психолог члан 

 

 

е) Тим  за педагошко-инструктивни надзор: 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Андријанић Ђорђе директор координатор 

Карић Драган помоћник директора члан 

Јовић Невена стручни сарадник – психолог члан 

Васић Мирјана стручни сарадник – психолог члан 

Гоара Лазић наставник клавира члан 

Младен Каличанин наставник хармонике члан 

Душан Каранфиловић наставник флауте члан 

Јанковић Жељко наставник виолине члан 
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ж) Тим  за самовредновање рада школе: 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Јовић Невена стручни сарадник – психолог координатор 

Васић Мирјана стручни сарадник – психолог члан 

Спасојевић Пајић Милена наставник виолине члан 

Радовановић Тања наставник хармонике члан 

Тадић Ненад наставник упоредног клавира члан 

 

 

з) Тим  за обезбеђивање квалитета и развој установе 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Карић Драган помоћник директора координатор 

Јовић Невена стручни сарадник – психолог члан 

Васић Мирјана стручни сарадник – психолог члан 

Пандуровић Гордана наставник клавира члан 

Ђурић Ивана наставник клавира члана 

Бранко Новаковић наставник кларинета члан 

Мирјана Пантелић наставник соло певања члан 
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и) Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва: 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Јекић Мирјана наставник клавира координатор 

Јовић Невена стручни сарадник – психолог члан 

Марковић Марија помоћник директора члан 

Јовичић Гордана 

наставник музичких облика, 

наставник солфеђа, наставник 

музичких инструмената 

члан 

Макевић Милица наставник клавира члан 

Милетић Марко наставник хармонике члан 

Поповић Катарина наставник српског језика члан 

Спасић Горан 

наставник контрапункта, 

наставник историје музике, 

наставник националне историје 

музике, наставник 

етномузикологије,  

члан 

Филиповић Ђорђе 
наставник клавира, наставник 

корепетиције 
члан 

 

ј) Тим  за професионални развој и каријерно вођење: 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Васић Мирјана стручни сарадник – психолог координатор 

Невена Јовић стручни сарадник – психолог члан 

Иванковић Кристина наставник виолончела члан 

Митровић Верица наставник упоредног клавира члан 

Милутиновић Милош наставник клавира члан 

Влаисављевић Небојша наставник виоле члан 

 

  



Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину 

 

90                                                                                     Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 

 

к) Тим за инклузивно образовање: 

 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Невена Јовић стручни сарадник – психолог координатор 

Васић Мирјана  стручни сарадник – психолог члан 

Гођевац Марија наставник клавира члан 

Миљевић Татјана наставник виолине члан 

Миловановић Тамара наставник солфеђа члан 

Атанацковић Јасмина наставник солфеђа члан 

 

л) Тим за сарадњу са породицом: 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Јовичић Гордана 
наставник музичких облика, 

наставник солфеђа 
координатор 

Видић Љиљана наставник физичког васпитања члан 

Димитријевић Божицa наставник италијанског језика члан 

Алимпић Татјана наставник информатике члан 

Горан Спасић 
наставник историје музике 

наставник контрапункта 
члан 

Јовић Невена стручни сарадник – психолог члан 

Каличанин Наташа наставник упоредног клавира члан 

Макевић Ангела наставник клавира члан 

Макевић Милица наставник клавира члан 
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љ) Тим  за социјалну заштиту: 

 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Јовић Невена стручни сарадник – психолог координатор 

Живковић Соња  наставник солфеђа члан 

Миросавић Никола наставник трубе члан 

Трифуновић Јелена 

наставник упоредног клавира, 

наставник свирања хорских 

партитура 

члан 

Симић Маја наставник гитаре члан 

 

м) Тим  за здравствену заштиту: 

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Јовић Невена стручни сарадник – психолог координатор 

Видић Љиљана наставник физичког васпитања члан 

Тошић Богдан наставник гитаре члан 

Карић Никола  наставник гитаре члан 

Јаковљевић Јован наставник гитаре члан 

 

н) Тим  за заштиту животне средине:   

презиме и име наставника радно место функција у стручном тиму 

Васић Мирјана стручни сарадник – психолог координатор 

Вардл Мирјана наставник енглеског језика члан 

Панић Владимир наставник биологије члан 

Богдановић Милан наставник биологије члан 

Тодоровић Александра наставник клавира члан 
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5.6.6. Руководиоци секција 

 

Назив секције 
презиме и име руководиоца 

секције 
радно место 

Секција за староградску и 

изворну музику 

Пантелић Мирјана наставник соло певања 

Каличанин Младен наставник хармонике 

Секција оркестра гитара 

основне школе 

Станојевић Станислав наставник гитаре 

Пушкић Исидора наставник гитаре 

Секција гудчког оркестра 

средње школе 
Максимовић Љиљана наставник виолине 

Секција општеобразовних 

предмета 

Димитријевић Божицa наставник италијанског језика 

Вардл Мирјана наставник енглеског језика 

Добривојевић Весна 

наставник историје културе и 

цивилизације, наставник 

грађанског васпитања 

Алимпић Татјана наставник информатике 

Јовић Невена наставник психологије 

Ковачевић Јованка наставник филозофије 

Поповић Катарина наставник српског језика 

Секција за стони тенис Видић Љиљана наставник физичког васпитања 
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6. Извештаји о раду  
 

6.1. Извештаји о раду стручних органа школе 
 

6.1.1. Извештај о раду Педагошког колегијума 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

С
ед

н
и

ц
а

 1
. 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

6. септембар 

2019. 

директор, 

чланови 

Колегијума 

2) Израда плана рада Педагошког колегијума 

3) Усвајање извештаја о раду Педагошког колегијума у 

школској 2018/2019 години 

4) Разматрање Годишњег плана рада школе 

5) Разматрање Извештаја о раду директора и Извештаја о 

раду школе 

6) Усвајање критеријума оцењивања усклађених на нивоу 

стручних већа 

7) Доношење препоруке за распоред писмених вежби и 

задатака 

8) Предлог плана контроле вођења педагошке 

документације 

9) Предлог плана концерата за школску 2019/20. 

10) Предлог Плана стручног усавршавања 

наставника и стручних сарадника 

11) Предлог Плана набавке опреме, инструмената и других 

наставних средстава 

12) Усвајање листе ученика који ће наставу похађати по 

ИОП-у 

С
ед

н
и

ц
а

 2
. 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

5. децембар 

2019. 

директор, 

чланови 

Колегијума 

2) Анализа успеха и владања ученика основне школе на 

првом класификационом периоду 

3) Анализа успеха и владања ученика основне школе на 

првом класификационом периоду 

4) План уписа ученика у средњу школу за наредну 

школску годину 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

5) Организација концертне сезоне 

6) Учешће ученика на Републичком такмичењу и 

Фестивалу ЗМБШС 

7) Анализа вођења педагошке документације 

С
ед

н
и

ц
а

 3
. 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

24. фебруар 

2020. 

директор, 

чланови 

Колегијума 

2) Анализа успеха и владања ученика основне школе на 

крају првог полугодишта 

3) Анализа успеха и владања ученика средње  школе на 

крају првог полугодишта 

4) Усвајање извештаја о стручном усавршавању 

5) Припреме за реализацију школских пројеката 

(Међународно такмичење младих пијаниста, Фестивал 

гудача) 

6) Пријава и припрема ученика за Републичко такмичење 

и Фестивал музичких школа 

7) План уписа ученика у основну школу за наредну 

школску годину и организација пријемног испита у 

априлском року 

8) Анализа реализације допунске, додатне, припремне 

наставе и ваннаставних активности 

9) Извештај о посети часовима и педагошко 

инструктивном раду 

10) Информација о ИОП-у 

С
ед

н
и

ц
а

 4
. 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

16. март 2020. 

директор, 

директор, 

чланови 

Колегијума 

2) Увођење ванредног стања 

3) Упуство за наставнике у вези наставе на даљину 

4) Реализација такмичења 

С
ед

н
и

ц
а

 5
. 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

25. јун 2020. 

директор, 

чланови 

Колегијума 

2) Анализа успеха и владања ученика основне школе на 

крају другог полугодишта 

3) Анализа успеха и владања ученика средње школе на 

крају другог полугодишта 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

4) Извештај о резултатима спољашњег вредновања 

квалитета рада школе 

5) Извештај о стручном усавршавању запослених  

6) Избор ученика генерације у средњој школи и 

најуспешнијег ученика основне школе у текућој 

школској години 

7) Извештај о реализацији пијанистичког и гудачког 

такмичења 

8) Извештај о упису ученика у средњу школу 

9) Извештај о упису ученика у основну школу 

10) Планирање норми и потребног броја ученика за 

августовски уписни рок 

11) Анализа рада наставника у претходне две школске 

године 

С
ед

н
и

ц
а

 6
. 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

21. август 

2020. 

директор, 

чланови 

Колегијума 

2) Предлог оперативног плана наставе за месец септембар 

школске 2020/21. године 

3) Распоред полагања поправних, разредних, годишњих, 

ванредних и матурских испита у августовском 

испитном року и формирање испитних комисија 

4) Расподела предмета по наставницима у школској 

2020/2021. години 

5) Разматрање школског календара и распореда часова 

6) Измене школског програма за средњу школу 

7) Анализа опремљености школе 

8) Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 

2019/20. годину 
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6.1.2. Извештај о раду Наставничког већа 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

С
ед

н
и

ц
а

 1
. 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

13. септембар 

2019. 

директор, 

разредне 

старешине, 

председници 

стручних већа, 

чланови НВ 

2) Анализа и усвајање Извештаја о раду школе у 

школској 2018/2019. години  

3) Извештај о раду директора 

4) Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе 

за школску 2018/2019. годину 

5) Именовање чланова Стручног актива за развој 

школског програма 

6) Упознавање наставника са новим Правилником о 

оцењивању у основној школи 

7) Упознавање наставника са новим Правилником о 

превенцији насиља у школи 

С
ед

н
и

ц
а

 2
. 1) Усвајање записника са претходне седнице 

5. новембар 

2019. 

директор, 

разредне 

старешине, 

председници 

стручних већа, 

чланови НВ 

2) Припрема за екстерно вредновање квалитета рада 

школе 

С
ед

н
и

ц
а

 3
. 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

10. децембар 

2019. 

директор, 

разредне 

старешине, 

председници 

стручних већа, 

чланови НВ 

2) Анализа успеха и владања ученика основне школе на 

првом класификационом периоду 

3) Анализа успеха и владања ученика средње школе на 

првом класификационом периоду 

4) План уписа ученика у средњу школу за наредну 

школску годину 

5) Организација концертне сезоне 

6) Учешће ученика на Републичком такмичењу и 

Фестивалу ЗМБШС 

7) Анализа спољашњег вредновања квалитета рада 

школе 

С
ед

н
и

ц
а

 4
. 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

25. фебруар 

2020. 

директор, 

разредне 

старешине, 

председници 

стручних већа, 

чланови НВ 

2) Обука запослених у вези процедура за спровођење 

безбедности на раду 

3) Анализа успеха и владања ученика основне школе на 

крају првог полугодишта 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

4) Анализа успеха и владања ученика средње  школе на 

крају првог полугодишта 

5) Извештај о раду директора 

6) Извештај о стручном усавршавању наставника 

7) План уписа ученика у основну школу за наредну 

школску годину и организација пријемног испита у 

априлском року 

8) План организације такмичења пијаниста и 

виолиниста 

С
ед

н
и

ц
а

 5
. 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

26. јун 2020. 

директор, 

разредне 

старешине, 

председници 

стручних већа, 

чланови НВ 

2) Анализа успеха и владања ученика основне школе на 

крају другог полугодишта 

3) Анализа успеха и владања ученика средње школе на 

крају другог полугодишта 

4) Избор ђака генерације у средњој школи  и 

најуспешнијег ученика основне школе у текућој 

школској години 

5) Извештај о стручном усавршавању наставника 

6) Извештај о раду директора и анализа рада школе у 

претходне две школске године  

7) Презентација резултата спољашњег вредновања 

квалитета рада школе 

С
ед

н
и

ц
а

 6
. 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

17. август 

2020. 

директор, 

разредне 

старешине, 

председници 

стручних већа, 

чланови НВ 

2) Распоред полагања поправних, разредних, 

годишњих, ванредних и матурских испита у 

августовском испитном року и формирање испитних 

комисија 

3) Предлог распореда часова за  школску 2019/2020. 

годину 

4) Школски календар за школску 2019/2020. годину 

5) Обавезе запослених до почетка школске године 

6) Избор кандидата за избор вршиоца дужности 

директора 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 
С

ед
н

и
ц

а
 7

. 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

27. август 

2020. 

директор, 

разредне 

старешине, 

председници 

стручних већа, 

чланови НВ 

2) Анализа успеха и владања ученика основне  школе 

на крају школске године 

3) Анализа успеха и владања ученика средње школе на 

крају школске године 

4) Извештај о раду директора у школској 2020/21. 

години 

5) Извештај о раду школе у школској 2020/21. години 

6) Усвајање оперативног плана наставе за месец 

септембар школске 2020/21. године 

7) Расподела предмета по наставницима у школској 

2020/2021. години 

8) Усвајање листе уџбеника за наредну школску годину 

9) Усвајање распореда часова за школску 2020/21. 

годину 

10) Мере заштите у циљу превенције ширења епидемије 

COVID 19 

 

  



6. Извештаји о раду 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 99 

 

6.1.3. Извештај о раду Одељењскoг већа I разреда СМШ 

 

 Реализоване активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

С
ед

н
и

ц
а

 1
. 

1) Упознавање чланова одељенског већа са 

специфичностима одељења 

19.новембар 

2019. 

Одељењски старешина и 

предметни наставници у 

1. разреду средње школе 

2) Анализа успеха и владања на крају првог 

класификационог периода 

3) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере 

4) Праћење оцењивања и постигнућа ученика 

5) Праћење реализације наставе 

6) Мере за побољшање успеха – испитивање 

интересовања ученика и организовање допунске, 

додатне наставе ваннаставних активности у 

оквиру рада секција 

7) Учествовање у изради и реализацији ИОП-а 

8) Организовање родитељског састанка и 

индивидуалних састанака 

С
ед

н
и

ц
а

 2
. 

1) Анализа успеха и владања на крају првог 

полугодишта 

31. јануар 

2020. 

Одељењски старешина и 

предметни наставници у 

1. разреду средње школе 

2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере 

3) Реализација образовно-васпитног рада у првом 

полугодишту 

4) Анализа рада и резултата допунске и додатне 

наставе, секција и других ваннаставних 

активности (мере за побољшање рада) 

5) Прилагођавање ученика на нову средину 

6) Извештај Тима за појачан васпитни рад 

7) Организовање родитељског састанка и 

индивидуалних састанака 

8) Послови вођења школске документације 

(матичне књиге, дневници, књижице и сл.) 

С
ед

н
и

ц
а

 3
. 

1) Анализа успеха и владања на крају другог 

полугодишта 

18. јун 2020. 

Одељењски старешина и 

предметни наставници у 

1. разреду средње школе 

2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере 

3) Реализација образовно-васпитног рада у 

другом полугодишту 

4) Резултати на такмичењима 

5) Анализа рада и резултата допунске и додатне 

наставе, секција и других ваннаставних 

активности (мере за побољшање рада) 
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 Реализоване активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

6) Извештај Тима за појачан васпитни рад 

7) Организација годишњих и разредних испита 

8) Анализа сарадње одељењског старешине са 

предметним наставницима 

9) Послови вођења школске документације 

(матичне књиге, дневници, сведочанства и сл.) 

С
ед

н
и

ц
а

 4
. 

1) Утврђивање резултата испита 

27. август 

2020. 

Одељењски старешина и 

предметни наставници у 

1. разреду средње школе 

2) Утврђивање појединачног и општег успеха 

одељења на крају школске године 

3) Израда Плана рада одељењских већа за 

наредну школску годину 

4) Послови вођења школске документације 

(матичне књиге, дневници, сведочанства и сл.) 
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6.1.4. Извештај о раду Одељењскoг већа II разреда СМШ 

 

 Планиране активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

С
ед

н
и

ц
а

 1
. 

1) Анализа успеха и владања на крају првог 

класификационог периода 

19. новембар 

2018. 

Одељењски старешина и 

предметни наставници у 2. 

разреду средње школе 

2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере 

3) Праћење оцењивања и постигнућа ученика 

4) Праћење реализације наставе 

5) Мере за побољшање успеха – испитивање 

интересовања ученика и организовање допунске, 

додатне наставе ваннаставних активности у 

оквиру рада секција 

6) Организовање родитељског састанка и 

индивидуалних састанака 

С
ед

н
и

ц
а

 2
. 

1) Анализа успеха и владања на крају првог 

полугодишта 

31. јануар 

2020. 

Одељењски старешина и 

предметни наставници у 2. 

разреду средње школе 

2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере 

3) Реализација образовно-васпитног рада у првом 

полугодишту 

4) Анализа рада и резултата допунске и додатне 

наставе, секција и других ваннаставних 

активности (мере за побољшање рада) 

5) Извештај Тима за појачан васпитни рад 

6) Организовање родитељског састанка и 

индивидуалних састанака 

7) Послови вођења школске документације 

(матичне књиге, дневници, књижице и сл.) 

С
ед

н
и

ц
а

 3
. 

1) Анализа успеха и владања на крају другог 

полугодишта 

18. јун 2020. 
Одељењски старешина и 

предметни наставници у 2. 

разреду средње школе 

2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере 

3) Реализација образовно-васпитног рада у другом 

полугодишту 

4) Резултати на такмичењима 

5) Анализа рада и резултата допунске и додатне 

наставе, секција и других ваннаставних 

активности (мере за побољшање рада) 

6) Извештај Тима за појачан васпитни рад 

7) Организација годишњих и разредних испита 
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 Планиране активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

8) Анализа сарадње одељењског старешине са 

предметним наставницима 

9) Послови вођења школске документације 

(матичне књиге, дневници, сведочанства и сл.) 

С
ед

н
и

ц
а

 4
. 

1) Утврђивање резултата испита 

27. август 

2020. 

Одељењски старешина и 

предметни наставници у 2. 

разреду средње школе 

2) Утврђивање појединачног и општег успеха 

одељења на крају школске године 

3) Израда Плана рада одељењских већа за наредну 

школску годину 

4) Послови вођења школске документације 

(матичне књиге, дневници, сведочанства и сл.) 
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6.1.5. Извештај о раду Одељењскoг већа III разреда СМШ 

 

 Планиране активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

С
ед

н
и

ц
а

 1
. 

1) Анализа успеха и владања на крају првог 

класификационог периода 

19. новембар 

2019. 

Одељењски старешина и 

предметни наставници у 3. 

разреду средње школе 

2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере 

3) Праћење оцењивања и постигнућа ученика 

4) Праћење реализације наставе 

5) Мере за побољшање успеха – испитивање 

интересовања ученика и организовање допунске, 

додатне наставе ваннаставних активности у 

оквиру рада секција 

6) Организовање родитељског састанка и 

индивидуалних састанака 

С
ед

н
и

ц
а

 

б
р

. 
2
 

1) Васпитно – дисциплинске мере 
24. децембар 

2019. 

Одељењски старешина и 

предметни наставници у 3. 

разреду средње школе 

С
ед

н
и

ц
а

 3
. 

1) Анализа успеха и владања на крају првог 

полугодишта 

31. јануар 

2020. 

Одељењски старешина и 

предметни наставници у 3. 

разреду средње школе 

2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере 

3) Реализација образовно-васпитног рада у првом 

полугодишту 

4) Анализа рада и резултата допунске и додатне 

наставе, секција и других ваннаставних 

активности (мере за побољшање рада) 

5) Организовање родитељског састанка и 

индивидуалних састанака 

6) Послови вођења школске документације 

(матичне књиге, дневници, књижице и сл.) 

С
ед

н
и

ц
а

 4
. 

1) Анализа успеха и владања на крају другог 

полугодишта 

18. јун 2020. 
Одељењски старешина и 

предметни наставници у 3. 

разреду средње школе 

2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере 

3) Реализација образовно-васпитног рада у другом 

полугодишту 

4) Анализа рада и резултата допунске и додатне 

наставе, секција и других ваннаставних 

активности (мере за побољшање рада) 



Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину 

 

104                                                                                     Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 

 

 Планиране активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

5) Организација родитељских састанака 

6) Послови вођења школске документације 

(матичне књиге, дневници, сведочанства и сл.) 

С
ед

н
и

ц
а

 5
. 

Утврђивање резултата испита 

27. август 

2020. 

Одељењски старешина и 

предметни наставници у 3. 

разреду средње школе 

Утврђивање појединачног и општег успеха 

одељења на крају школске године 

Израда Плана рада одељењских већа за наредну 

школску годину 

Послови вођења школске документације (матичне 

књиге, дневници, сведочанства и сл.) 

  



6. Извештаји о раду 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 105 

 

6.1.6. Извештај о раду Одељењскoг већа IV разреда СМШ 

 

 Планиране активности 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

С
ед

н
и

ц
а

 1
. 

1) Анализа успеха и владања на крају првог 

класификационог периода 

19. новембар 

2019. 

Одељењски старешина и 

предметни наставници у 4. 

разреду средње школе 

2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере 

3) Праћење оцењивања и постигнућа ученика 

4) Праћење реализације наставе 

5) Мере за побољшање успеха – испитивање 

интересовања ученика и организовање допунске, 

додатне наставе ваннаставних активности у 

оквиру рада секција 

7) Професионална оријентација ученика 

8) Организовање родитељског састанка и 

индивидуалних састанака   

С
ед

н
и

ц
а

 2
. 

1) Анализа успеха и владања на крају првог 

полугодишта 

31. јануар 

2020. 

Одељењски старешина и 

предметни наставници у 4. 

разреду средње школе 

2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере 

3) Реализација образовно-васпитног рада у првом 

полугодишту 

4) Анализа рада и резултата допунске и додатне 

наставе, секција и других ваннаставних 

активности (мере за побољшање рада) 

5) Извештај Тима за појачан васпитни рад 

6) Организовање родитељског састанка и 

индивидуалних састанака   

7) Послови вођења школске документације 

(матичне књиге, дневници, књижице и сл.) 

С
ед

н
и

ц
а

  
3

. 

1) Утврђивање резултата матурских, разредних и 

поправних  испита 

4. јун 2020. 

Одељењски старешина и 

предметни наставници у 4. 

разреду средње школе 

2) Утврђивање појединачног и општег успеха 

одељења на крају другог полугодишта 

3) Избор ђака генерације 

4) Прослава матурске вечери 

5) Послови вођења школске документације 

(матичне књиге, дневници, записници, 

сведочанства, дипломе сл.) 
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6.2. Извештаји о раду стручних већа из области предмета  
 

6.2.1. Извештај о раду Стручног већа наставника клавира 

 

1. Бројно стање ученика 

Евиденција о кретању бројног стања ученика 

Разред 

Укупно уписаних ученика Укупно исписаних ученика 
Бојно стање ученика на 

крају полугодишта 

М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега 

I 12 39 51 2 3 5 10 36 46 

II 14 30 44 0 2 2 14 28 42 

III 10 21 31 0 3 3 10 18 28 

IV 2 16 18 0 1 1 2 15 17 

V 11 16 27 2 1 3 9 15 24 

VI 6 11 17 0 0 0 6 11 17 

∑ 55 133 188 4 10 14 51 123 174 

 

На клавирском одсеку је уписано 188 ученика, од тога 55 дечака и 133 девојчице. Исписано је 14 

ученика. Школску годину завршило је 174 ученика. Три ученика убрзано напредовала из првог у други 

разред (исписани у првом, уписани у другом разреду). 
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2. Успех и владање ученикa 

Евиденција о успеху ученика по разредима 

Разред 
Укупно 

ученика 

Ученици са позитивним успехом Укупно са 

позитивним 

успехом одличних 
врло 

добрих 
добрих довољних 

описно 

оцењених 

број % број % број % број % број % број % 

I 46 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 46 100,00 46 100,00 

II 42 39 92,86 3 7,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42 100,00 

III 28 25 89,29 2 7,14 1 3,57 0 0,00 0 0,00 28 100,00 

IV 17 12 70,59 2 11,76 3 17,65 0 0,00 0 0,00 17 100,00 

V 24 18 75,00 5 20,83 1 4,17 0 0,00 0 0,00 24 100,00 

VI 17 6 35,29 7 41,18 3 17,65 0 0,00 0 0,00 16 94,12 

∑ 174 100 57,47 19 10,92 8 4,60 0 0,00 46 26,44 173 99,43 

 

Разред 

Ученици са негативним успехом Укупно са 

негативним 

успехом 

Оцењени 

ученици 

Неоцењени 

ученици Просечна 

оцена 

са 1 

недовољном 

са 2        

недовољне 

са 3 и више 

недовољних 

број % број % број % број % број % број % 

I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 46 100,00 0 0,00 ##### 

II 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 42 100,00 0 0,00 4,90 

III 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 28 100,00 0 0,00 4,80 

IV 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 4,45 

V 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 100,00 0 0,00 4,65 

VI 0 0,00 0 0,00 1 5,88 1 5,88 17 100,00 0 0,00 4,15 

∑ 0 0,00 0 0,00 1 0,57 1 0,57 174 100,00 0 0,00 4,59 

 

Ученика са одличним успехом је 100, са врло добрим 19, са добрим 8 и један ученик има негативан 

успех. Описно оцењено је 46 ученика.Просечна оцена је 4,59.  
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Евиденција о успеху ученика по предметима 

Предмет 
Број 

оцена 

Број позитивних оцена 

одличних врло добрих добрих довољних 
описно 

оцењених 

број % број % број % број % број % 

главни предмет 174 100 57,47 16 9,20 4 2,30 7 4,02 46 26,44 

солфеђо 174 95 54,60 21 12,07 6 3,45 5 2,87 46 26,44 

теорија музике 17 3 17,65 7 41,18 2 11,76 4 23,53 0 0,00 

хор 58 47 81,03 6 10,34 5 8,62 0 0,00 0 0,00 

владање 17 17 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

∑ 440 262 59,55 50 11,36 17 3,86 16 3,64 92 20,91 

 

Предмет 

Укупно 

позитивних 

оцена 

Укупно 

недовољних 

оцена 

Укупно 

оцењених 

Укупно 

неоцењених Просечна 

оцена 

број % број % број % број % 

главни предмет 173 99,43 1 0,57 173 100,00 0 0,00 4,62 

солфеђо 173 99,43 1 0,57 173 100,00 0 0,00 4,59 

теорија музике 16 94,12 1 5,88 16 100,00 0 0,00 3,41 

хор 58 100,00 0 0,00 58 100,00 0 0,00 4,72 

владање 17 100,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 5,00 

∑ 437 99,32 3 0,68 437 100,00 0 0,00 4,59 

 

Од укупно 174 ученика, 173 је позитивно оцењено, 1 ученик је недовољан, неоцењених ученика нема. 

Просечна оцена главног предмета је 4,62. 

 

Евиденција ученика са негативним оценама 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Предметни наставник Предмет 

1. Митровић М. Нина VI 
Милутиновић М., 

Миловановић Т. 

клавир, 

солфеђо, 

теорија 

музике 

Укупно ученика са недовољним успехом 1 Укупно недовољних оцена 3 
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Евиденција неоцењених ученика 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Класа Предмет 

1. - - - - 

Укупно неоцењених ученика - Укупно неоцењених предмета  - 

  

Евиденција исписаних ученика 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Класа 

1. Јовић М. Андријана I 
Лазић Гоара 

2. Милошевић Ј. Андрија I 
Макевић Милица 

3. Јаковљевић Маша II 
Зидарић Јелена 

4. Цвејић Д. Дуња II 
Васић Мирјана 

5. Којић М. Сузана III 
Васић Александра 

6. Крстић М. Тијана III 
Филиповић Ђорђе 

7. Џиновић Андреа III 
Јекић Борис 

8. Милошевић Емилија IV 
Тодоровић Александра 

9. Водопија Давид V 
Јекић Мирјана 

10. Јаковљевић Милица V 
Зидарић Јелена 

11. Поповић Алекса V 
Васић Мирјана 

Укупно исписаних ученика : 11 

 

Ученица Митровић Нина VI разред има недовољан успех. Исписани ученици су: Јовић Андријана и 

Милошевић Андрија I разред, Јаковљевић Маша и Цвејић Дуња II разред, Којић Сузана, Крстић Тијана и 

Џиновић Андреа III разред, Милошевић Емилија IV разред, Водопија Давид, Јаковљевић Милица и 

Поповић Алекса V разред.  

 

  



Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину 

 

110                                                                                     Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 

 

3. Евиденција о изостанцима ученика 

Разред 

Изостанци укупно 
Укупно 

ученика 

Изостанака 

по ученику 
оправдани неоправдани укупно 

I 791 0 791 48 16,48 

II 695 0 695 44 15,80 

III 700 0 700 31 22,58 

IV 1010 2 1012 18 56,22 

V 1285 10 1295 27 47,96 

VI 1104 0 1104 17 64,94 

∑ 5585 12 5597 185 30,25 

 

Укупан број изостанака је 5597, од тога је 5585 оправданих и 12 неоправданих, што износи 30,25 

изостанака по ученику.   
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4. Евиденција о реализацији наставе на главном предмету 

Разред Предмет 

Реализација наставе 

редовна допунска  додатна припремна укупно 

I главни предмет 3300 7 54 0 3361 

II главни предмет 3049 16 63 0 3128 

III  главни предмет 2071 19 81 0 2171 

IV главни предмет 1230 12 29 0 1271 

V главни предмет 1776 18 64 0 1858 

VI главни предмет 1122 23 28 17 1190 

I упоредни клавир 110 4 5 0 119 

II упоредни клавир 35 0 5 0 40 

УКУПНО 16548 148 453 51 17060 

 

Одржано је 16548 часова редовне наставе, допунске 148, додатне 453 и 51 час припремне наставе, што је 

укупно 17060 часова.  
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5. Јавни наступи 

Евиденција одржаним интерним и јавним часовима 

Датум Тип часа ( интерни / јавни ) Класа 

23.10.2019. Интерни час класе Јелена Макевић 

8.10.2019. Интерни час Г. Пандуровић 

1.11.2019. Интерни час клавирског одсека 

Милица Макевић, 

Мира Јекић, 

Милош 

Милутиновић, 

Гордана 

Пандуровић, 

Александра 

Тодоровић  

12.11.2019. Интерни час у сарадњи са другим одсецима 
Гоара Лазић 

Марија Гођевац 

26.11.2019. Интерни час клавирског одсека 

М. Макевић, 

Ј.Макевић, 

Х.Давидовић, 

М.Јекић, 

А.Тодоровић, 

М.Гођевац, 

М.Милутиновић, 

Г.Ћирковић 

5.12.2019. Интерни час  
А.Васић, 

М.Васић 

9.12.2019. Интерни час 
Г.Ћирковић, 

М.Милутиновић 

10.12.2019. Интерни час Ј.Зидарић 

11.12.2019. Интерни час 
М.Јекић, 

М.Милутиновић 

12.12.2019. Интерни час Х.Давидовић 

16.12.2019. Интерни час клавирског и дувачког одсека 

И.Ђурић, 

М.Пантелић, 

Б.Новаковић, 

Б.Прица 

20.12.2019. Интерни час А.Тодоровић 

28.01.2020. Интерни час Б.Јекић 

 Интерни час  Ј.Зидарић 

11.06.2020. Интерни час М.Васић 

Укупан број одржаних интерних и јавних часова: 15 
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Евиденција о учешћу ученика  на концертима 

Датум Назив концерта 
Место 

одржавања 
Имена ученика  

18.10.2019. 
Млади таленти града Шапца у оквиру 

8. Београдског Шопен Феста 
Шабац Ирина Бродић 

7.09.2019. Кутак за младе пијанисте Нови Сад 

Јелена Станковић, Ирина 

Бродић и Александра 

Милутиновић 

8.09.2019. Piano City Stars Нови Сад Ирина Бродић 

16.10.2019. 8. Београдски Шопен Фест Београд Јелена Станковић 

18.08.2019. Концерт класе Јокут Михајловић Зајечар Јелена Станковић 

19.08.2019. Завршни концерт класичне музике Зајечар Јелена Станковић 

28.10.2019. Промотивни концерт Прњавор Јана Павловић 

8.10.2019. Дечија недеља Шабац 

Даница Пандуровић, Ленка 

Поповић, Димитрије 

Христовић. 

14.12.2019. Барокни концерт Синагога 
Александра Милутиновић, 

Страхиња Јовановић 

26.12.2019. Новогодишњи концерт ученика Синагога 

Ива Стошић,Искра Јовановић, 

Сташа Радовић, Марко 

Живановић, Борис 

Радовановић, Марко Јовановић, 

Димитрије Христовић, Даница 

Пандуровић, Страхиња 

Јовановић, Александра 

Милутиновић, Анстасија 

Савић, Анђелија Јовановић 

1.03.2020. 
Завршни концерт 24. Међународног 

такмичења 
Шабац Страхиња Јовановић 

1.03.2020. 
Завршни концерт 24. Међународног 

такмичења 
Шабац Александра Милутиновић 

Укупан број учешћа ученика на концертима: 12  
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6. Такмичења и награде 

Евиденција о награђеним ученицима  

Р.бр. 
Назив и место 

одржавањатакмичења 
Датум 

Презиме и име 

ученика 
Класа Награда 

1. Школско такмичење 18.12.2019 Мићић Миљан Васић.А I 

2. Школско такмичење 18.12.2019 Стошић Ива Васић А. I 

3. Школско такмичење 18.12.2019 
Живановић 

Милица 
Васић А. I 

4. Школско такмичење 18.12.2019 Мијаиловић Ана Васић А. I 

5. Школско такмичење 18.12.2019 Поповић Ленка Васић М. I 

6. Школско такмичење 18.12.2019 Мићић Дуња Васић М. I 

7. Школско такмичење 18.12.2019 
Перановић 

Андреа 
Васић М. I 

8. Школско такмичење 18.12.2019 Спасојевић Ена Васић М. I 

9. Школско такмичење 18.12.2019 
Јовановић 

Марко 
Васић М. I 

10. Школско такмичење 18.12.2019 Лукић Катарина Васић М. I 

11. Школско такмичење 18.12.2019 
Радовановић 

Борис 
Васић М. I 

12. Школско такмичење 18.12.2019 
Христовић 

Димитрије 
Васић М. I 

13. Школско такмичење 18.12.2019 
Мијаиловић 

Елена 
Васић М. I 

14. Школско такмичење 18.12.2019 Кијурина Лена Васић М. I 

15. Школско такмичење 18.12.2019 
Живковић 

Теодора 
Давидовић Х. I 

16. Школско такмичење 18.12.2019 
Трипуновић 

Јелена 
Давидовић Х. I 

18. Школско такмичење 18.12.2019 Дамјановић Јана Давидовић Х. I 

19. Школско такмичење 18.12.2019 
Ђермановић 

Неда 
Давидовић Х. I 

20. Школско такмичење 18.12.2019 
Станковић 

Јелена 
Давидовић Х. I 

21. Школско такмичење 18.12.2019 
Пандуровић 

Даница 

Милутиновић 

М. 
I 

22. Школско такмичење 18.12.2019 Андрић Марина 
Милутиновић 

М. 
I 

23. Школско такмичење 18.12.2019 
Јовановић 

Анђелија 

Милутиновић 

М. 
I 

24. Школско такмичење 18.12.2019 
Ссавић 

Анастасиа 

Милутиновић 

М. 
I 

25. Школско такмичење 18.12.2019 Џигурски Дариа 
Милутиновић 

М. 
I 

26. Школско такмичење 18.12.2019 
Петровић 

Доротеа 
Макевић М. I 

27. Школско такмичење 18.12.2019 Ђурић Лазар Макевић М. I 
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Р.бр. 
Назив и место 

одржавањатакмичења 
Датум 

Презиме и име 

ученика 
Класа Награда 

28. Школско такмичење 18.12.2019 Вучковић Ива Макевић М. I 

29. Школско такмичење 18.12.2019 Смиљанић Ката Макевић Ј. I 

30. Школско такмичење 18.12.2019 
Тодоровић 

Маријана 
Макевић Ј. I 

31. Школско такмичење 18.12.2019 
Ђорђевић 

Дамјан 
Лазић Г. I 

32. Школско такмичење 18.12.2019 Пузић Иван Лазић Г. I 

33. Школско такмичење 18.12.2019 Протић Алексеја Лазић Г. I 

34. Школско такмичење 18.12.2019 Јовановић Петар Лазић Г. I 

35. Школско такмичење 18.12.2019 
Исаиловић 

Младен 
Пандуровић Г. I 

36. Школско такмичење 18.12.2019 Јелић Лука Пандуровић Г. I 

37. Школско такмичење 18.12.2019 Топаловић Лана Пандуровић Г. I 

38. Школско такмичење 18.12.2019 Бојић Лара Пандуровић Г. I 

39. Школско такмичење 18.12.2019 Бабић Урош Пандуровић Г. I 

40. Школско такмичење 18.12.2019 Неранџић Давид Пандуровић Г. I 

41. Школско такмичење 18.12.2019 
Лазаревић 

Ленка 
Зидарић Ј. I 

42. Школско такмичење 18.12.2019 Крстић Маша Зидарић Ј. I 

43. Школско такмичење 18.12.2019 
Мандушић 

Јована 
Тодоровић А. I 

44. Јувентус Фест 29.01.2020. Стошић Ива Васић А. II 

45. Јувентус Фест 29.01.2020. 
Живановић 

Милица 
Васић А. II 

46. Јувентус Фест 29.01.2020. Крстић Маша Зидарић Ј. II 

47. Јувентус Фест 29.01.2020. 
Лазаревић 

Ленка 
Зидарић Ј. II 

48. Школско такмичење Шабац 18.12.2019. 
Трифуновић 

Јелена 

Давидовић 

Хелена 
I 

49. Школско такмичење Шабац 18.12.2019. 
Дамњановић 

Јана 

Давидовић 

Хелена 
I 

50. Школско такмичење Шабац 18.12.2019. 
Ђермановић 

Неда 

Давидовић 

Хелена 
I 

51. Школско такмичење Шабац 18.12.2019. 
Станковић 

Јелена 

Давидовић 

Хелена 
I 

52. 
24. Међународно такмичење 

Шабац 

28.02.-

1.03.2020. 

Трифуновић 

Исидора 

Давидовић 

Хелена 
II 

53. 
24. Међународно такмичење 

Шабац 

28.02.-

1.03.2020. 
Спасић Михајло 

Давидовић 

Хелена 
I 

54. 
24. Међународно такмичење 

Шабац 

28.02.-

1.03.2020. 
Бродић Ирина 

Давидовић 

Хелена 
II 

55. 
24. Међународно такмичење 

Шабац 
29.02.2020. 

Јовановић 

Страхиња 
Лазић Гоара I 
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Р.бр. 
Назив и место 

одржавањатакмичења 
Датум 

Презиме и име 

ученика 
Класа Награда 

56. 
24. Међународно такмичење 

Шабац 
1.03.2020. 

Милутиновић 

Александра 
Лазић Гоара I 

57. 
Међународно такмичење 

Даворин Јенко 
4.02.2020. 

Пандуровић 

Даница 

Милутиновић 

Милош 
I 

58. 
18. Интернационални 

фестивал Уб 
17.06.2020. Вонасек Миа 

Васић 

Александра 
I 

59. 
18. Интернационални 

фестивал Уб 
17.06.2020. Поповић Ленка Васић Мирјана I 

60. 
18. Интернационални 

фестивал Уб 
17.06.2020. 

Јовановић 

Марко 
Васић Мирјана I 

61. 
18. Интернационални 

фестивал Уб 
17.06.2020. Спасојевић Ена Васић Мирјана I 

62. 
18. Интернационални 

фестивал Уб 
17.06.2020. Поповић Андреј Васић Мирјана I 

63. 
18. Интернационални 

фестивал Уб 
17.06.2020. Лукић Катарина Васић Мирјана I 

64. 
18. Интернационални 

фестивал Уб 
17.06.2020. 

Радовановић 

Борис 
Васић Мирјана I 

65. 
18. Интернационални 

фестивал Уб 
17.06.2020. 

Христовић 

Димитрије 
Васић Мирјана I 

66. 
18. Интернационални 

фестивал Уб 
17.06.2020. 

Мијаиловић 

Елена 
Васић Мирјана I 

67. 
18. Интернационални 

фестивал Уб 
17.06.2020. Кијурина Лена Васић Мирјана I 

Укупан број награђених ученика: 67 
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7. Сарадња са родитељима 

Евиденција о одржаним родитељским састанцима 

Класа 

Датум 

првог 

састанка 

Датум 

другог 

састанка 

Датум 

трећег 

састанка 

Датум 

четвртог 

састанка 

Датум 

петог 

састанка 

Број 

одржаних 

састанака 

Васић Мирјана 4.09.2019. 7.11.2019. 31.03.2020. 29.05.2020.  4 

Васић 

Александра 
4.10.2019. 8.11.2019. 19.03.2020. 29.05.2020. 11.06.2020. 5 

Јекић Мирјана 3.09.2019. 24.12.2019. 17.03.2020. 17.04.2020. 18.05.2020. 5 

Зидарић Јелена 18.09.2019. 19.02.2020.. 16.03.2020   3 

Давидовић 

Хелена 
14.11.2019. 15.12.2019. 4.03.2020.   3 

Милутиновић 

Милош 
12.09.2019. 11.12.2019. 27.02.2020. 16.03.2020.  4 

Јекић Борис 2.09.2019. 28.01.2020. 17.03.2020. 12.06.2020.  4 

Ђурић Ивана 7.09.2019. 7.11.2019. 16.03.2020. 18.05.2020.  4 

Тодоровић 

Александра 
1.11.2019. 20.12.2019. 16.03.2020. 1.06.2020.  4 

Гођевац Марија 16.03.2020.     1 

Лазић Гоара 8.11.2019. 12.11.2019.    2 

Филиповић 

Ђорђе 
4.09.2019.     1 

Макевић 

Милица 
17.09.2019. 7.11.2019.    2 

Макевић Јелена 23.10.2019. 16.12.2019.    2 

Пандуровић 

Гордана 
9.09.2019. 9.12.2019.    2 

Укупан број одржаних састанака:  46 
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6.2.2. План рада Стручног већа наставника гудачких инструмената 

 

1. Бројно стање ученика 

Евиденција о кретању бројног стања ученика 

Разред 

Укупно уписаних ученика Укупно исписаних ученика 
Бојно стање ученика на 

крају полугодишта 

М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега 

I 12 19 31 4 5 9 8 14 22 

II 4 15 19 0 0 0 4 15 19 

III 4 15 19 0 1 1 4 14 18 

IV 2 13 15 0 0 0 2 13 15 

V 1 7 8 0 0 0 1 7 8 

VI 4 5 9 0 0 0 4 5 9 

∑ 27 74 101 4 6 10 23 68 91 

 

Два ученика убрзано напредовала из првог у други разред (исписани у првом, уписани у другом 

разреду). 

У први разред школске 2019.-2020.уписано је 12 дечака и 19 девојчица,што је укупно 31 ученик.У току 

школске године исписана су 4 дечака и 5 девојчица што је укупно 9 ученика.Бројно стање на крају 

другог полугодишта чини 8 дечака и 14 девојчица што је укупно 22 ученика првог разреда, 

Други разред уписала су 4 дечака и 15 девојчица што је укупно 19 ученика.До краја другог полугодишта  

број ученика се није мењао. 

Трећи разред уписала су 4 дечака и 15 девојчица,укупно 19 ученика.У току школске године једна 

девојчица је исписана,тако да на крају другог полугодишта број ученика износи 18. 

Четврти разред уписала су 2 дечака и 13 девојчица што укупно износи 15 ученика,и овај број остаје до 

краја другог полугодишта. 

У пети разред уписан је један дечак и 7 девојчица,укупно 8 ученика.До краја другог полугодишта број се 

није мењао. 

Шести разред уписало је 9 ученика од којих су 4 дечака и 5 девојчица.До краја другог полугодишта број 

остаје исти. 
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2. Успех и владање ученикa 

Евиденција о успеху ученика по разредима 

Разред 
Укупно 

ученика 

Ученици са позитивним успехом Укупно са 

позитивним 

успехом одличних 
врло 

добрих 
добрих довољних 

описно 

оцењених 

број % број % број % број % број % број % 

I 22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 100,00 22 100,00 

II 19 17 89,47 2 10,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 100,00 

III 18 12 66,67 6 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 100,00 

IV 15 12 80,00 3 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 100,00 

V 8 6 75,00 2 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 100,00 

VI 9 6 66,67 2 22,22 1 11,11 0 0,00 0 0,00 9 100,00 

∑ 91 53 58,24 15 16,48 1 1,10 0 0,00 22 24,18 91 100,00 

 

Разред 

Ученици са негативним успехом Укупно са 

негативним 

успехом 

Оцењени 

ученици 

Неоцењени 

ученици Просечна 

оцена 

са 1 

недовољном 

са 2        

недовољне 

са 3 и више 

недовољних 

број % број % број % број % број % број % 

I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 100,00 0 0,00 ##### 

II 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 100,00 0 0,00 4,79 

III 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,47 

IV 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 100,00 0 0,00 4,80 

V 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 100,00 0 0,00 4,63 

VI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 100,00 0 0,00 4,47 

∑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 91 100,00 0 0,00 4,63 

 

Први разред чине 22 ученика .Неоцењених и ученика са недовољним оценама нема,позитивно оцењених 

ученика је 22 односно 100%. Други разред чини 19 ученика од којих су 17 одличних (89,4%) и два са 

врло добрим успехом (10,5%). Негативно оцењених и неоцењених ученика нема. Укупно позитивно 

оцењених је 19 ученика (100%). Просечна оцена ученика другог разреда је 4,79. Трећи разред похађа 18 

ученика од којих су 12 одличних (66,6%) и 6 врлодобрих (33.3%). Неоцењених и ученика са негативном 

оценом нема. Просек оцена ученика трећег разреда је 4,47. Четврти разред похађа 15 ученика од који су 

80% одлични (12) и 20% врло добри (3). Оцењених је 100% ученика, неоцењених и недовољних ученика 

нема. Просек ученика четвртог разреда износи 4,80.  Пети разред похађало је осам ученика од којих је 6 

одличних (75%) и два врло добра (25%). Неоцењених и недовољних ученика нема. Просек ученика петог 

разреда износи  4,63. Шести разред похађало је 9 ученика од којих је 6 са одличним успехом (66,6), 2 са 

врло добрим (22,2) и један са добрим успехом (11,1). Недовољних и неоцењених ученика нема. Просек 

ученика шестог разреда износи 4,47. Просек ученика свих разреда основне школе је одличан(4,63). 
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Евиденција о успеху ученика по предметима 

Предмет 
Број 

оцена 

Број позитивних оцена 

одличних врло добрих добрих довољних 
описно 

оцењених 

број % број % број % број % број % 

главни предмет 91 49 53,85 14 15,38 6 6,59 0 0,00 22 24,18 

солфеђо 91 44 48,35 20 21,98 4 4,40 1 1,10 22 24,18 

теорија музике 9 3 33,33 3 33,33 2 22,22 1 11,11 0 0,00 

хор 3 2 66,67 1 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

оркестар 29 28 96,55 1 3,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

владање 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

∑ 232 135 58,19 39 16,81 12 5,17 2 0,86 44 18,97 

 

Предмет 

Укупно 

позитивних оцена 

Укупно 

недовољних оцена 
Укупно оцењених 

Укупно 

неоцењених 
Просечна оцена 

број % број % број % број % 

главни предмет 91 100,00 0 0,00 91 100,00 0 0,00 4,62 

солфеђо 91 100,00 0 0,00 91 100,00 0 0,00 4,55 

теорија музике 9 100,00 0 0,00 9 100,00 0 0,00 3,89 

хор 3 100,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 4,67 

оркестар 29 100,00 0 0,00 29 100,00 0 0,00 4,97 

владање 9 100,00 0 0,00 9 100,00 0 0,00 5,00 

∑ 232 100,00 0 0,00 232 100,00 0 0,00 4,63 

 

Од укупног броја ученика основновне школе,број позитивно оцењених из главног предмета је 100% 

Одличних 49 (53,85%), врло добрих 14 (15,38%), добрих 6 (6,59%), описно оцењених 22 (24,18%). 

Довољних, недовољних и неоцењених ученика нема. Просечна оцена свих ученика из главног предмета 

је 4,62. Од   укупног броја ученика основне школе број позитивних из солфеђа је 100%. Одличних  је 44 

(48,35%), врло добрих  20 (21,98), добрих  4 (4,40), довољних 1 (1,10), описно оцењених 22. Просечна 

оцена из солфеђа је 4,55. Укупан број ученика који је похађао наставу теорије муз.је 9. Од тога одличних 

3(33%), врло добрих 3 (33,3%), добрих 2 (22,2%), довољних 1 (11,1%). Недовољних и неоцењених нема. 

Просечна оцена из теорије музике износи  3,89. Наставу хора похађала су 3 ученика (100%) од којих 2 

одлична (66,6%) и један врло добар (33,3%). Ученика са недовољним успехом, као и неоцењених 

ученика нема. Просечна оцена из предмета хор износи 4,67. Предмет оркестар похађало је 29 ученика 

(100%), од којих 28 са одличним успехом (96,55%) и један са врло добрим успехом (3,45%). Недовољних 

и неоцењених ученика нема. Просечна оцена из предмета оркестар износи 4,97. 9 ученика (100%) 

оцењено је одличноном оценом из владања са просеком 5,00. 
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Евиденција ученика са негативним оценама 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Предметни наставник Предмет 

1. - - - - 

Укупно ученика са недовољним успехом - Укупно недовољних оцена - 

 

Евиденција неоцењених ученика 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Класа Предмет 

1. - - - - 

Укупно неоцењених ученика - Укупно неоцењених предмета  - 

  

Евиденција исписаних ученика 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Класа 

1. 
Бабић М. Миња I Димитријевић Горан 

2. 
Бељић Николина I Јанковић Жељко 

3. 
Бесеровац А. Олег I Димитријевић Горан 

4. 
Бесеровац А. Павле I Димитријевић Горан 

5. 
Златарић Р. Лена I Миљевић Татјана 

6. 
Николић М. Михаил I Гајић-Милошевић Драгана 

7. 
Степановић Ф. Анђела I Јанковић Жељко 

8. 
Топаловић Ј. Леа III Јанковић Жељко 

Укупно исписаних ученика : 8 

 

Негативно оцењених и неоцењених ученика нема.у току школске године из првог разреда исписало се 7 

ученика,а из трећег један, што је укупно 8 ученика. 
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3. Евиденција о изостанцима ученика 

Разред 

Изостанци укупно 
Укупно 

ученика 

Изостанака 

по ученику 
оправдани неоправдани укупно 

I 311 0 311 29 10,72 

II 227 0 227 19 11,95 

III 345 0 345 19 18,16 

IV 413 0 413 15 27,53 

V 274 0 274 8 34,25 

VI 479 0 479 9 53,22 

∑ 2049 0 2049 99 20,70 

 

Направљено је укупно 2049 изостанака, сви су оправдани. Највећи број изостанака направили су 

ученици шестог разреда, а најмање ученици другог разреда. Просечан број изостанака по ученику је 

20,7.  
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4. Евиденција о реализацији наставе на главном предмету 

Разред Предмет 

Реализација наставе 

редовна допунска  додатна припремна укупно 

I главни предмет 1836 3 49 0 1888 

II главни предмет 1330 0 69 0 1399 

III  главни предмет 1302 9 39 0 1350 

IV главни предмет 1050 9 36 0 1095 

V главни предмет 560 2 8 0 570 

VI главни предмет 595 5 25 10 635 

УКУПНО 10673 81 360 44 11018 

 

Ученицима првог разреда одржано је 1836 часова редовне,3 часа допунске и 49 часова додатне 

наставе,што је укупно 1888 часова. Ученицима другог разреда одржано је 1330 часова редовне 69 часова 

додатне наставе,што је укупно 1399 часова. Ученицима трећег разреда одржано је 1302 часа редовне,39 

часова додатне и 9 часова допунске наставе,што је укупно 1350 часова. Ученицима четвртог разреда 

одржано је 1050 часова редовне,9 часова допунске и 36 часова додатне наставе,што је укупно1095 

часова. Ученицима петог разреда одржано је 560 часова редовне,два часа допунске и 8 часова додатне 

наставе,као и 2 часа допунске,што је укупно 570 часова. Ученицима шестог разреда одржано је 595 

часова редовне,5 часова допунске и 25 часова додатне наставе.,као и 10 часова припремне наставе,што је 

укупно 635 часова. Укупно је одржано 10673 часа редовне наставе,81 час допунске наставе,360 часова 

додатне наставе и 44 часа припремне наставе,што даје збир од 11018 часова. 
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5. Јавни наступи 

Евиденција одржаним интерним и јавним часовима 

Датум 
Тип часа ( интерни / 

јавни ) 
Класа 

Број изашлих 

ученика 

10.10.2019. Интерни час Димитријевић Горан 12 

25.11.2019. Интерни час Јанковић Жељко 11 

10.12.2019. Интерни цас Максимовић Љиљана 10 

10.12.2019. Интерни час Миљевић Татјана 9 

12.12.2019. Интерни час Богдановић Милан 12 

16.12.2019. Јавни час Већина одсека 11 

18.12.2019. Интерни час Гајић Драгана 12 

20.12.2019. Интерни час Кристина Иванковић 7 

24.1.2020. Интерни час Милена Спасојевић -Пајић 11 

25.1.2020. Интерни час Ива Козлина 12 

5.3.2020. Интерни час Жељко Јанковић 9 

9.3.2020. Интерни час Жељко Јанковић 8 

12.3.2020. Интерни час Жељко Јанковић 7 

10.3.2020. Јавни час 
Ученици који су припремали 

такмичење 
13 

3.3.2020. Интерни час Максимовић Љиљана 5 

27.2.2020. Интерни час Горан Димитријевић 2 

Укупан број одржаних интерних и јавних часова:16 16 

 

На гудачком одсеку одржано је 14 интерних и 2 јавна часа. 
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Евиденција о учешћу ученика  на концертима 

Датум Назив концерта 
Место 

одржавања 
Имена ученика  

8.10.2019. Најмлађи за најмлађе Сала школе 
Недић Елена и Виторовић 

Леонтина 

13.12.2019. „Барокни концерт“ Дом Јевреја 

Јокић Јелена,Алимановић 

Андреа и  камерни оркестар 

„Дона камерата“ 

26.12.2019. „Новогодишњи концерт“ Дом Јевреја 

Андреа Вукашиновић,Ена 

Бојић,Јелена Јокић и Немања 

Петровић 

27.12.2019. „Новогодишњи концерт“ Сала школе 
Камерни оркестар „Дона 

камерата“ 

30.1.2020. „Концерт пријатељства“ Сала школе 

Кристина Уриегас,Анђела 

Сенић,Ксенија Ђурић,Јелена 

Јокић и Камерни оркестар „Дона 

камерата2 

Укупан број одржаних концерата: 5 

 

Ученици гудачког одсека су наступили на 5 концерата у школској 2019.-2020. год. 

  



Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину 

 

126                                                                                     Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 

 

6. Такмичења и награде 

Евиденција о награђеним ученицима  

Р.бр. 
Назив и место 

одржавањатакмичења 
Датум 

Презиме и име 

ученика 
Класа Награда 

1. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Ива Симић 
Кристина 

Иванковић 
1. 

2. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Даница Пандуровић 
Милан 

Богдановић 
1. 

3. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Стефан Николић 
Горан 

Димитријевић 
1. 

4. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Јована Симић Жељко Јанковић 1. 

5. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Александар Пајичић Драгана Гајић 2. 

6. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. 
Андреа 

Вукашиновић 
Жељко Јанковић 1. 

7. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Лука Ивановић 
Горан 

Димитријевић 
2. 

8. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Ена Бојић Драгана Гајић 1. 

9. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Немања Петровић 
Милан 

Богдановић 
1. 

10. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Ксенија Ђурић 
Кристина 

Иванковић 
1. 

11. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Анастасија Милетић 
Љиљана 

Максимовић 
2. 

12. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Марта Јовичић 
Љиљана 

Максимовић 
2. 

13. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Драгана Мићић 
Љиљана 

Максимовић 
2. 

14. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Јелена Јокић Жељко Јанковић 2. 

15. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Анђела Сенић 
Милан 

Богдановић 
2. 

16. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. 
Анђелија 

Крсмановић 

Љиљана 

Максимовић 
3. 

17. „9.фестивал гудача у Шапцу“ 14.3. Трио „Долче“ 
Кристина 

Иванковић 
1. 

Укупан број награђених ученика: 17 

 

Ученици гудачког одсека су освојили 9 првих, 7 других и једну трећу награду, укупно 17 награда на 

такмичењима у овој школској години. 
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7. Сарадња са родитељима 

Евиденција о одржаним родитељским састанцима 

Класа 

Датум 

првог 

састанка 

Датум 

другог 

састанка 

Датум 

трећег 

састанка 

Датум 

четвртог 

састанка 

Број 

одржаних 

састанака 

Горан Димитријевић 10.10.2019. 12.12.2019. 27.2.2020..  3 

Жељко Јанковић 25.11.2019. 10.1.2020. 5.3.2020.  3 

Милан Богдановић 12.10.2019. 13.1.2020. 6.3.2020.  3 

Татјана Миљевић 10.12.2019. 15.1.2020.   2 

Милена Спасојевић-Пајић 23.11.2019. 28.1.2020.   2 

Љиљана Максимовић 10.12.2019. 25.1.2020. 3.3.2020.  3 

Јелена Јевтић 10.9.2019. 20.1.2020.   2 

Драгана Гајић-Милошевић 18.9.2019. 18.12.2019. 6.3.2020.  3 

Кристина Иванковић 25.10.2019. 20.12.2019.   2 

Небојша Влаисављевић      

Укупан број одржаних састанака: 23 

 

На гудачком одсеку, у текућој школској години, одржана су 23 родитељска састанка. 
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6.2.3. Извештај о раду Стручног већа наставника гитаре 

 

1. Бројно стање ученика 

Евиденција о кретању бројног стања ученика 

Разред 

Укупно уписаних ученика Укупно исписаних ученика 
Бојно стање ученика на 

крају полугодишта 

М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега 

I 11 2 13 2 0 2 9 2 11 

II 13 2 15 1 0 1 12 2 14 

III 11 2 13 0 1 1 11 1 12 

IV 8 8 16 0 0 0 8 8 16 

V 12 2 14 0 0 0 12 2 14 

VI 5 6 11 0 0 0 5 6 11 

∑ 60 22 82 3 1 4 57 21 78 

 

На почетку школске године уписана су 82 ученика, што је за 6 ученика мање у односу на почетак 

школске 2018. / 19. године. У току школске године су се исписала 4 ученика, а годину смо завршили са 

78 ђака.  
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2. Успех и владање ученикa 

Евиденција о успеху ученика по разредима 

Разред 
Укупно 

ученика 

Ученици са позитивним успехом Укупно са 

позитивним 

успехом одличних врло добрих добрих довољних 
описно 

оцењених 

број % број % број % број % број % број % 

I 11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 100,00 11 100,00 

II 14 12 85,71 1 7,14 0 0,00 1 7,14 0 0,00 14 100,00 

III 12 10 83,33 2 16,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 100,00 

IV 16 11 68,75 5 31,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 100,00 

V 14 9 64,29 4 28,57 1 7,14 0 0,00 0 0,00 14 100,00 

VI 11 7 63,64 4 36,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 100,00 

∑ 78 49 62,82 16 20,51 1 1,28 1 1,28 11 14,10 78 100,00 

 

Разред 

Ученици са негативним успехом Укупно са 

негативним 

успехом 

Оцењени 

ученици 

Неоцењени 

ученици Просечна 

оцена 

са 1 

недовољном 

са 2        

недовољне 

са 3 и више 

недовољних 

број % број % број % број % број % број % 

I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 100,00 0 0,00 ##### 

II 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 100,00 0 0,00 4,64 

III 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 100,00 0 0,00 4,58 

IV 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 100,00 0 0,00 4,65 

V 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 100,00 0 0,00 4,50 

VI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 100,00 0 0,00 4,53 

∑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 78 100,00 0 0,00 4,57 

 

У првом разреду на катедри за описно је оцењено 11 ученика што чини 100% позитивно оцењених. У 

другом разреду је такође позитивно оцењено 100% ученика, 12 одличним, један врло добрим и један 

довољним успехом. Трећи разред има укупно 12 ученика: 10 одличних и 2 врло добра ђака. Четврти 

разред похађа 16 позитивно оцењених ученика: 11 одличних, 5 врло добрих, што чини 100% позитивно 

оцењених ученика.  Пети разред такође има 100% позитивно оцењених ученика: 9 одличних, 4 врло 

добра и једног ученика са добрим успехом. Шести разред нема ученике са негативним оценама, 7 

одличних ђака , а четири ђака су  завршила школску годину са врло добрим успехом. Укупно смо 

оценили 78 ученика и немамо ниједног ученика са негативним успехом.  
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Евиденција о успеху ученика по предметима 

Предмет 
Број 

оцена 

Број позитивних оцена 

одличних врло добрих добрих довољних 
описно 

оцењених 

број % број % број % број % број % 

главни предмет 78 44 56,41 14 17,95 7 8,97 2 2,56 11 14,10 

солфеђо 78 42 53,85 18 23,08 5 6,41 2 2,56 11 14,10 

теорија музике 11 7 63,64 1 9,09 2 18,18 1 9,09 0 0,00 

хор 41 34 82,93 6 14,63 1 2,44 0 0,00 0 0,00 

владање 11 11 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

∑ 219 138 63,01 39 17,81 15 6,85 5 2,28 22 10,05 

 

Предмет 

Укупно 

позитивних 

оцена 

Укупно 

недовољних 

оцена 

Укупно 

оцењених 

Укупно 

неоцењених Просечна 

оцена 

број % број % број % број % 

главни предмет 78 100,00 0 0,00 78 100,00 0 0,00 4,49 

солфеђо 78 100,00 0 0,00 78 100,00 0 0,00 4,49 

теорија музике 11 100,00 0 0,00 11 100,00 0 0,00 4,27 

хор 41 100,00 0 0,00 41 100,00 0 0,00 4,80 

владање 11 100,00 0 0,00 11 100,00 0 0,00 5,00 

∑ 219 100,00 0 0,00 219 100,00 0 0,00 4,57 

 

Просечна оцена добијена на основу свих 219 оцена на гитарском одсеку износи 4,57; што је за 0,31 бољи 

просек у односу на крај протекле школске године. 5,00 је просек оцена из владања код ученика шестог 

разреда. Сматрам да је најмеродавнији успех гитарске катедре просек оцена где је узорак испитаника/ 

ученика нешто већи, то су просечне оцене добијене из главног предмета, наставе солфеђа и хора. На 

настави главног предмета на узорку од 78 ученика, просечна оцена износи 4,49 што представља бољи 

успех у односу на прошлогодишњих 4,22. На истом узорку, просечна оцена на настави солфеђа такође 

износи 4.49, за 0,39 је бољи просек у односу на прошлу годину; док је на хору просечна оцена 4,80 , али 

је узорак нешто мањи, свега 41 ученик. Постотак оцењених ученика износи 100%, неоцењених ученика 

нема.   
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Евиденција ученика са негативним оценама 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Предметни наставник Предмет 

1.     

Укупно ученика са недовољним успехом - Укупно недовољних оцена - 

 

Евиденција неоцењених ученика 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Класа Предмет 

1. - - - - 

Укупно неоцењених ученика - Укупно неоцењених предмета  - 

  

Евиденција исписаних ученика 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Класа 

1. Вицковић Огњен II Јаковљевић Јован 

2. 
Петровић Ђ. Нина III Јаковљевић Јован 

Укупно исписаних ученика : 2 

 

Два ученика убрзано напредовала из првог у други разред (исписани у првом, уписани у другом 

разреду). Два ученика из класе проф. Јована Јаковљевића су се исписала, Вицковић Огњен (други 

разред) и Петровић Нина (трећи разред). 
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3. Евиденција о изостанцима ученика 

Разред 

Изостанци укупно 
Укупно 

ученика 

Изостанака 

по ученику 
оправдани неоправдани укупно 

I 95 0 95 11 8,64 

II 272 0 272 15 18,13 

III 263 0 263 13 20,23 

IV 642 0 642 16 40,13 

V 601 0 601 14 42,93 

VI 580 0 580 11 52,73 

∑ 2453 0 2453 80 30,66 

 

Ученици гитарског одсека ( 80 ученика ) су у овој школској години направили 2453 оправдана 

изостанка, што је за 44% мање у односу на прошлогодишњих 4192. Највећи проценат изостанака по 

ученику су, као и претходних година, направили ђаци завршних разреда. Ученици четвртог и петог 

разреда су направили дупло више изостанака по ученику од ђака другог и трећег разреда, док су ученци 

шестог разреда направили нешто преко шест пута више изостанака по ученику од ђака из првог разреда.  

Ђаци првог разреда ( 11 ученика ) су направили 95 изостанака, другог ( 15 ученика ) 272 изостанка. 263 

изостанака су направили ученици трећег разреда ( 13 ученика ), 642 четвртог разреда ( 16 ученика ). 

Ученици петог разреда ( 14 ученика ) су направили 601 изостанак, док је 11 ђака шестог разреда 

направило 580 изостанка, што чини 52 изостанка по ученику, далеко мање од рекордних 

прошлогодишњих 90,4 изостанака по ученику шестог разреда.  
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4. Евиденција о реализацији наставе на главном предмету 

Разред Предмет 

Реализација наставе 

редовна допунска  додатна припремна укупно 

I главни предмет 770 0 8 0 778 

II главни предмет 1002 4 16 0 1022 

III  главни предмет 880 9 9 0 898 

IV главни предмет 1120 13 19 0 1152 

V главни предмет 980 12 17 0 1009 

VI главни предмет 726 14 27 18 785 

УКУПНО 5478 52 96 18 5644 

  

Одржали смо укупно 5644 часа, 240 часова више него прошле године. 5478 часова редовне наставе, 52 

часа допунске, 96 часова додатне наставе и 18 часова припремне наставе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину 

 

134                                                                                     Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 

 

5. Јавни наступи 

Евиденција одржаним интерним и јавним часовима 

Датум Тип часа ( интерни / јавни ) Класа Број изашлих ученика 

06.11.2019. Интерни час Исидора Пушкић 8 

22.11.2019. Интерни час Маја Симић 6 

22.11.2019. Интерни час Никола Карић 7 

25.11.2019. Интерни час Стеван Јовић 5 

16.12.2019. Интерни час 
Станислав Станојевић,  

Богдан Тошић 
13 

22. 1.2020. Интерни час Исидора Пушкић 8 

Укупан број одржаних интерних и јавних часова: 5 

 

Одржали смо 5 интерних часова, на којима је наступило 39 ученика*.  

*неки ученици се понављају. 
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Евиденција о учешћу ученика  на концертима 

 

Датум Назив концерта 
Место 

одржавања 
Имена ученика  

19.11.2019. Промоција Филолошког факултета 
Економска 

школа 
Лука Петровић 

12.11.2019. Интерни час школе 

сала 

музичке 

школе 

Андреј Лазић 

13.12.2019. Концерт барокне музике 

Музеј 

шабачких 

јевреја 

Владимир Јанковић 

Алекса Шарчевић 

17.12.2019. Концертчић 

сала 

музичке 

школе 

ученици проф Маје Симић 

26.12.2019. Новогодишњи концерт 

Музеј 

шабачких 

јевреја 

Софија Миланко 

Лука Петровић 

Константин Бечејић 

Владимир Јанковић 

Урош Тадић 

Анђелија Грковић 

Лазар Марковић 

Алекса Шарчевић 

Укупан број одржаних концерата: 5 

 

Ђаци гитарског одсека промовисали су школу на више концерата, у школи и ван ње. Наступали су ђаци 

из класа Исидоре Пушкић, Маје Симић, Стевана Јовића, Богдана Тошића и Станислава Станојевића.  
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6. Такмичења и награде 

Евиденција о награђеним ученицима  

Р.бр. 
Назив и место 

одржавањатакмичења 
Датум 

Презиме и име 

ученика 
Класа Награда 

1. 
Гитар Јунајтед фестивал, 

Источно Сарајево 

31.10. -  

3.11.2019.  
Шарчевић Алекса 

Станислав 

Станојевић 

3. место 

( без 

старосне 

границе ) 

2. ”Варт”, Ваљево децембар Петровић Лука Стеван Јовић лауреат 

3. ”Варт”, Ваљево децембар Ђурђевић Огњен 
Исидора 

Пушкић 

друга 

награда 

4. ”Варт”, Ваљево децембар Олга Дубљанин Никола Карић 
трећа 

награда 

Укупан број награђених ученика: 4 

 

Промовисали смо школу и на фестивалима и такмичењима, у земљи и иностранству. Освојили смо два 

трећа места, једну другу награду, а ђак Лука Петровић је понео назив лауреат  на такмичењу у Ваљеву.  

На жалост, Републичко такмичење као и многа друга планирана такмичења су отказана због ванредног 

стања и глобалног проблема у вези са Ковидом 19. 
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7. Сарадња са родитељима 

Евиденција о одржаним родитељским састанцима 

Класа 

Датум 

првог 

састанка 

Датум 

другог 

састанка 

Датум 

трећег 

састанка 

Датум 

четвртог 

састанка 

Број 

одржаних 

састанака 

Станислав Станојевић 5.9.2019. 13.9.2019. 16.12.2019. 31.1.2020. 4 

Богдан Тошић 5.9.2019. 13.9.2019. 16.12.2019. 31.1.2020. 4 

Исидора Пушкић 15.9.2019. 6.11.2019. 22.1.2020.  3 

Стеван Јовић 12.9.2019. 16.12.2019 30.1.2020.  3 

Никола Карић 3.9.2019. 22.11.2019. 31.1.2020.  3 

Јован Јаковљевић 3.9.2019. 22.11.2019. 31.1.2020.  3 

Маја Симић 15.9.2019. 10.12.2019. 31.1.2020.  3 

Укупан број одржаних састанака: 23 

 

Сарадња са родитељима је одлична и континуирана, одржали смо 23 родитељска састанка.  

На одсеку гитаре, имамо двојицу ученика чији су родитељи изразили жељу да им деца брже напредују и 

заврше у овој школској 2019. / 20. години два разреда, јер су уписали музичку школу годину дана 

касније од своје генерације.  

На састанцима које смо одржали, предметни наставници су потврдили да су ученици способни и могу 

савладати програм два разреда: у јануару 2020. године полагати први разред и уписати други разред.  

То су ученици: 

 - Петић А. Вук, класа Богдана Тошића  

- Ристивојевић Д. Андреј, класа Карић Николе 

Обзиром на измењен облик спровођења наставе, контакт са родитељима је постао учесталији, јер су 

родитељи могли да прате постигнућа и обавезе ученика од куће, у директном контакту са нама путем 

видео линка. 
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6.2.4. Извештај о раду Стручног већа наставника хармонике 

 

1. Бројно стање ученика 

Евиденција о кретању бројног стања ученика 

Разред 

Укупно уписаних ученика Укупно исписаних ученика 
Бојно стање ученика на 

крају полугодишта 

М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега 

I 26 3 29 4 1 5 22 2 24 

II 16 2 18 1 0 1 15 2 17 

III 8 0 8 0 0 0 8 0 8 

IV 10 0 10 1 0 1 9 0 9 

V 11 0 11 2 0 2 9 0 9 

VI 9 0 9 0 0 0 9 0 9 

∑ 80 5 85 8 1 9 72 4 76 

 

На почетку школске 2019/20. год. на одсек хармонике уписано је укупно 85 ученика (80 дечака и 5 

девојчица). По разредима: у први 29, други 18, трећи 8, четврти 10, пети 11 и у шести 9 ученика.  

Школску годину је завршило 76 ученика, исписало се њих 9 (8 дечака и једна девојчица). Четири 

ученика су убрзано напредовала из првог у други, те су исписани у првом а уписани у другом разреду. 
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2. Успех и владање ученикa 

Евиденција о успеху ученика по разредима 

Разред 
Укупно 

ученика 

Ученици са позитивним успехом Укупно са 

позитивним 

успехом одличних 
врло 

добрих 
добрих довољних 

описно 

оцењених 

број % број % број % број % број % број % 

I 24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 100,00 24 100,00 

II 17 13 76,47 4 23,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 100,00 

III 8 5 62,50 1 12,50 2 25,00 0 0,00 0 0,00 8 100,00 

IV 9 5 55,56 2 22,22 2 22,22 0 0,00 0 0,00 9 100,00 

V 9 5 55,56 3 33,33 1 11,11 0 0,00 0 0,00 9 100,00 

VI 9 3 33,33 5 55,56 1 11,11 0 0,00 0 0,00 9 100,00 

∑ 76 31 40,79 15 19,74 6 7,89 0 0,00 24 31,58 76 100,00 

 

Разред 

Ученици са негативним успехом Укупно са 

негативним 

успехом 

Оцењени 

ученици 

Неоцењени 

ученици Просечна 

оцена 

са 1 

недовољном 

са 2        

недовољне 

са 3 и више 

недовољних 

број % број % број % број % број % број % 

I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24 100,00 0 0,00 ##### 

II 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 4,65 

III 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 100,00 0 0,00 4,13 

IV 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 100,00 0 0,00 4,30 

V 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 100,00 0 0,00 4,56 

VI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 100,00 0 0,00 4,22 

∑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 76 100,00 0 0,00 4,38 
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Евиденција о успеху ученика по предметима 

Предмет 
Број 

оцена 

Број позитивних оцена 

одличних врло добрих добрих довољних 
описно 

оцењених 

број % број % број % број % број % 

главни предмет 76 29 38,16 15 19,74 6 7,89 2 2,63 24 31,58 

солфеђо 76 29 38,16 16 21,05 4 5,26 3 3,95 24 31,58 

теорија музике 9 2 22,22 2 22,22 4 44,44 1 11,11 0 0,00 

оркестар 27 22 81,48 0 0,00 2 7,41 3 11,11 0 0,00 

владање 9 9 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

∑ 197 91 46,19 33 16,75 16 8,12 9 4,57 48 24,37 

 

Предмет 

Укупно 

позитивних 

оцена 

Укупно 

недовољних 

оцена 

Укупно 

оцењених 

Укупно 

неоцењених Просечна 

оцена 

број % број % број % број % 

главни предмет 76 100,00 0 0,00 76 100,00 0 0,00 4,37 

солфеђо 76 100,00 0 0,00 76 100,00 0 0,00 4,37 

теорија музике 9 100,00 0 0,00 9 100,00 0 0,00 3,56 

оркестар 27 100,00 0 0,00 27 100,00 0 0,00 4,52 

владање 9 100,00 0 0,00 9 100,00 0 0,00 5,00 

∑ 197 100,00 0 0,00 197 100,00 0 0,00 4,38 

 

Сви ученици су завршили разред са позитивним успехом. Нема негативних оцена ни из главног, ни из 

осталих предмета. Из главног предмета, од 76 ученика  31 је постигао одличан, 15 врло добар и 6 добар 

успех. Поред њих, имамо и 24 описно оцењена ученика. Довољних и недовољних није било. Просечна 

оцена на одсеку из главног предмета износи 4,37, иста оцена (4,37) је и из солфеђа, 3,56 је из теорије 

музике, 4,52 из оркестра и 5,00 из владања. У збиру из свих предмета је оцена 4,38.  
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Евиденција ученика са негативним оценама 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Предметни наставник Предмет 

1. - - - - 

Укупно ученика са недовољним успехом - Укупно недовољних оцена - 

 

Евиденција неоцењених ученика 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Класа Предмет 

1. - - - - 

Укупно неоцењених ученика - Укупно неоцењених предмета  - 

  

Евиденција исписаних ученика 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Класа 

1. Бесеровац А. Реља I 
Лукић Душан 

2. Крејаковић Александар II 
Лукић Душан 

3. Нахирни Урош IV 
Лукић Душан 

4. Глигорић М. Никола V 
Пуповац Александар 

5. 
Земанн  Бора V Пуповац Александар 

Укупно исписаних ученика : 2 

 

Пет ученика је током године напустило школу а четири су убрзано напредовала из првог у други разред. 
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3. Евиденција о изостанцима ученика 

Разред 

Изостанци укупно 
Укупно 

ученика 

Изостанака 

по ученику 
оправдани неоправдани укупно 

I 255 0 255 25 10,20 

II 305 0 305 18 16,94 

III 241 0 241 8 30,13 

IV 313 0 313 10 31,30 

V 340 0 340 11 30,91 

VI 395 0 395 9 43,89 

∑ 1849 0 1849 81 22,83 

 

Током школске године ученици су изостали са 1849 часова. Сви изостанци су оправдани, није било 

неоправданих. У просеку, 22,83 изостанка по ученику а највећи број су направили ученици шестог 

разреда (395), док су најмање изостајали ученици трећег разреда (241).  
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4. Евиденција о реализацији наставе на главном предмету 

Разред Предмет 

Реализација наставе 

редовна допунска  додатна припремна укупно 

I главни предмет 1748 28 40 0 1816 

II главни предмет 1230 6 65 0 1301 

III  главни предмет 560 10 10 0 580 

IV главни предмет 670 5 22 0 697 

V главни предмет 692 25 24 0 741 

VI главни предмет 594 34 29 12 669 

УКУПНО 5494 108 190 12 5804 

 

Ове школске године одржано је укупно 5804 часа. По разредима, редовне наставе главног предмета: 

1816 часова у првом, 1301 у другом, 580 у трећем, 697 у четвртом, 741 у петом и 669 у шестом разреду. 

Поред тога, одржано је 190 часова додатне, 108 допунске и 12 часова припремне наставе.  
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5. Јавни наступи 

Евиденција одржаним интерним и јавним часовима 

Датум Тип часа ( интерни / јавни ) Класа Број изашлих ученика 

05.11.2019. Јавни час  Одсек 17 

25.11.2019. Јавни час  Одсек 21 

12.12.2019. Јавни час Одсек 19 

12.12.2019. Интерни час Хелене Давидовић А. Пуповац 1 (Петар Николић) 

17.12.2019. Јавни час  Одсек 17 

31.01.2020. Интерни час М. Каличанин 8 

Укупан број одржаних интерних и јавних часова:  6 

 

Евиденција о учешћу ученика  на концертима 

Датум Назив концерта 
Место 

одржавања 
Имена ученика  

08.10.2019. Промотивни концерт за децу из вртића Школа Симић Урош 

13.12.2019. Барокни концерт Синагога Николић Петар 

Укупан број одржаних концерата: 2 

 

У току школске године, до прекида услед пандемије, одржана су 4 јавна часа одсека на којима је 

наступила већина ученика из свих класа. Поред тога М. Каличанин је одржао интерни час своје класе. 

Ученик П. Николић (класа А. Пуповац) је као гост наступао на интерном часу колегинице Х. Давидовић. 

На „Промотивном концерту за децу из вртића“ је наступио ученик Урош Симић а на „Барокном 

концерту“ ученик Петар Николић, оба из класе А. Пуповац.  

 

6. Такмичења и награде 

Ове године, услед пандемије, у целој земљи су отказана сва такмичења која су била планирана за друго 

полугодиште. 

  



6. Извештаји о раду 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 145 

 

7. Сарадња са родитељима 

Евиденција о одржаним родитељским састанцима 

Класа 

Датум 

првог 

састанка 

Датум 

другог 

састанка 

Датум 

трећег 

састанка 

Датум 

четвртог 

састанка 

Број 

одржаних 

састанака 

Александар Пуповац 01.09.2019. 26.12.2019.   2 

Војин Лазић 01.09.2019. 27.12.2019.   2 

Горан Михаиловић 01.09.2019. 30.01.2020.   2 

Душан Лукић 01.09.2019. 28.01.2020.   2 

Марко Милетић 01.09.2019. 27.12.2019.   2 

Младен Каличанин 01.09.2019. 31.01.2020.   2 

Тања Радовановић 01.09.2019. 30.01.2020.   2 

Укупан број одржаних састанака:   14 

 

Током године је уредно вођена сарадња са свим родитељима, поготово ученика млађих узраста. У првом 

полугодишту је сваки професор одржао по 2 родитељска састанка а за време ванредног стања у земљи 

контакти са родитељима су били још учесталији због држања наставе путем дигиталних платформи и 

много чешћег присуства родитеља часовима. 
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6.2.5 Извештај о раду  Стручног већа наставника дувачких инструмената и соло певања 

 

1. Бројно стање ученика 

Евиденција о кретању бројног стања ученика 

Разред 

Укупно уписаних ученика Укупно исписаних ученика 
Бојно стање ученика на 

крају полугодишта 

М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега 

I 3 16 19 1 3 4 2 13 15 

II 7 8 15 1 0 1 6 8 14 

III 3 4 7 0 0 0 3 4 7 

IV 1 5 6 0 0 0 1 5 6 

V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI 1 2 3 0 0 0 1 2 3 

∑ 15 35 50 2 3 5 13 32 45 

 

Један ученик убрзано напредовао из првог у други разред (исписан у првом, уписан у другом разреду). 

На почетку школске 2019/20. године уписно је 50 ученика, од тога 15 дечака и 35 девојчица. Током 

школске године исписало се 5 ученика а бројно стање на крају године је 45 ученика.   
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2. Успех и владање ученикa 

Евиденција о успеху ученика по разредима 

Разред 
Укупно 

ученика 

Ученици са позитивним успехом Укупно са 

позитивним 

успехом одличних 
врло 

добрих 
добрих довољних 

описно 

оцењених 

број % број % број % број % број % број % 

I 15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 100,00 15 100,00 

II 14 12 85,71 2 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 100,00 

III 7 3 42,86 3 42,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 85,71 

IV 6 3 50,00 3 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

V 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VI 3 2 66,67 0 0,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 3 100,00 

∑ 45 20 44,44 8 17,78 1 2,22 0 0,00 15 33,33 44 97,78 

 

Разред 

Ученици са негативним успехом Укупно са 

негативним 

успехом 

Оцењени 

ученици 

Неоцењени 

ученици Просечна 

оцена 

са 1 

недовољном 

са 2        

недовољне 

са 3 и више 

недовољних 

број % број % број % број % број % број % 

I 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 100,00 0 0,00 ##### 

II 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 100,00 0 0,00 4,83 

III 1 14,29 0 0,00 0 0,00 1 14,29 7 100,00 0 0,00 4,17 

IV 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 0 0,00 4,23 

V 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00   

VI 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 4,33 

∑ 1 2,22 0 0,00 0 0,00 1 2,22 45 100,00 0 0,00 4,44 

 

Од укупно 45 ученика позитиван успех имају 44 ученика, што је 97,78%. Највише ученика са одличним 

успехо, је у 2. разреду. Са одличним успехом су завршили 20 ученика (44,44%), са врло добрим успехом 

8 ученика (17,78%), са добрим успехом 1 ученик (2,22%). Описно су оцењени укупно 15 ученика што 

чини 33,33% од укупног броја.Један ученик је завршио школску годину са негативним успехом, са 

недовољном оценом из једног предмета (22,22%). Сви ученици си оцењени а просечна  оцена одсека 

износи 4,44.  
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Евиденција о успеху ученика по предметима 

Предмет 
Број 

оцена 

Број позитивних оцена 

одличних врло добрих добрих довољних 
описно 

оцењених 

број % број % број % број % број % 

главни предмет 45 20 44,44 6 13,33 3 6,67 1 2,22 15 33,33 

солфеђо 45 18 40,00 7 15,56 4 8,89 0 0,00 15 33,33 

теорија музике 5 1 20,00 1 20,00 3 60,00 0 0,00 0 0,00 

хор 13 7 53,85 6 46,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

упоредни клавир 5 1 20,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 80,00 

владање 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

∑ 118 52 44,07 20 16,95 10 8,47 1 0,85 34 28,81 

 

Предмет 

Укупно 

позитивних оцена 

Укупно 

недовољних оцена 
Укупно оцењених 

Укупно 

неоцењених 
Просечна оцена 

број % број % број % број % 

главни предмет 45 100,00 0 0,00 45 100,00 0 0,00 4,50 

солфеђо 44 97,78 1 2,22 44 100,00 0 0,00 4,37 

теорија музике 5 100,00 0 0,00 5 100,00 0 0,00 3,60 

хор 13 100,00 0 0,00 13 100,00 0 0,00 4,54 

упоредни клавир 5 100,00 0 0,00 5 100,00 0 0,00 5,00 

владање 5 100,00 0 0,00 5 100,00 0 0,00 5,00 

∑ 117 99,15 1 0,85 117 100,00 0 0,00 4,44 

 

Укупан број оцена је 118, од тога је одличних 52 (44,07%), врло добре 20 (16,95%), добре 10 (8,47%) и 

довољна 1 оцена (0,85%). Највећи број одличних оцена је из главног предмета и солфеђа. Сви ученици 

имају примерно владање. Од укупно 118 оцена, 117 су позитивне оцене а 1 оцена је недовољна из 

солфеђа. Нема неоцењених ученика, а просечна оцена одсека износи 4,44.   
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Евиденција ученика са негативним оценама 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Предметни наставник Предмет 

1. Бечејић Василије III Јовићић Гордана солфеђо 

Укупно ученика са недовољним успехом 1 Укупно недовољних оцена 1 

 

Евиденција неоцењених ученика 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Класа Предмет 

1. - - - - 

Укупно неоцењених ученика - Укупно неоцењених предмета  - 

 

Евиденција исписаних ученика 

Р.бр. Презиме и име ученика Разред Класа 

1. 
Дамњановић Кристина I Пантелић Мирјана 

2. 
Урошевић В. Вања I Каранфиловић Душан 

3. 
Устић М. Милана I Каранфиловић Душан 

4. 
Гојковић Алекса II Миросавић Никола 

Укупно исписаних ученика : 4 

 

 

Из школе су се исписала укупно 4 ученика, од 3 у првом разреду и један у другом разреду. 

Један ученик убрзано напредовао из првог у други разред (исписан у првом, уписан у другом разреду).  
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3. Евиденција о изостанцима ученика 

Разред 

Изостанци укупно 
Укупно 

ученика 

Изостанака 

по ученику 
оправдани неоправдани укупно 

I 329 0 329 18 18,28 

II 285 0 285 15 19,00 

III 388 0 388 7 55,43 

IV 340 0 340 6 56,67 

V 0 0 0 0 0,00 

VI 266 5 271 3 90,33 

∑ 1608 5 1613 49 32,92 

 

На одсеку је укупно 1613 изостанака, од тога 1608 оправданих и 5 неоправданих изостанака. Сви 

неоправдани изостанци су у завршном разреду музичке школе. Укупан број ученика са изостанцима је 

49 што изоси 32,92% од укупног броја ученика. 
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4. Евиденција о реализацији наставе на главном предмету 

Разред Предмет 

Реализација наставе 

редовна допунска  додатна припремна укупно 

I главни предмет 1141 2 18 0 1161 

II главни предмет 1020 4 42 0 1066 

III  главни предмет 490 4 11 0 505 

IV главни предмет 412 7 4 0 423 

V главни предмет 0 0 0 0 0 

VI главни предмет 198 3 10 0 211 

УКУПНО 3261 20 85 0 3366 

 

На главном предмету реализовано је 3261 час редовне наставе, 20 часова допунске наставе и 85 часова 

додатне наставе, што укупно износи 3366 реализованих часова на главном предмету.  
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5. Јавни наступи 

Евиденција одржаним интерним и јавним часовима 

Датум Тип часа ( интерни / јавни ) Класа 
Број изашлих 

ученика 

10.12.2019. Интерни час Душан Каранфиловић 5 

13.12.2019. Интерни час Душан Каранфиловић 5 

18.10.2019. Интерни час Бранко Новаковић 7 

16.12.2019. Интерни час Бранко Новаковић 5 

26.11.2019. Интерни час Никола Миросавић 4 

16.12.2019. Интерни час Биљана Прица 14 

30.01.2020. Интерни час Биљана Прица 12 

12.11.2019. Интерни час Мирјана Пантелић 2 

26.11.2019. Интерни час Мирјана Пантелић 9 

16.12.2019. Интерни час Мирјана Пантелић 1 

Укупан број одржаних интерних и јавних часова:                       7 64 

 

Интерни часови су одржани самостално и као резултат сарадње између класа. Укупно је одржано 7 

интерних часова, а наступало је укупно 64 ученика. 
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Евиденција о учешћу ученика  на концертима 

Датум Назив концерта 
Место 

одржавања 
Имена ученика 

28.10.2019. Концерт промоције Музичке школе КЦ Прњавор 

Валентина Чолић 3.ош-класа 

Н.Миросавић; Емилија Тојић, 

3.ош- класа Б. Прица 

08.09.2019. 
Концерт за најмлађе из вртића „Цинци 

Линци“ 
Сала МШ 

Емилија Тојић, 3.ош- класа Б. 

Прица 

07.10.2019 Концерт у оквиру Дечје недеље 
ИО „Стојан 

Новаковић“ 

Нађа Живковић, 2.ош- класа Б. 

Прица 

09.10.2019. Концерт у оквиру Дечје недеље 

Дом 

пензионера, 

Шабац 

Нађа Живковић, 2.ош- класа Б. 

Прица 

12.12.2019. Хуманитарни Концерт 
„ Зелени 

венац“ Шабац 

Нађа Живковић, 2.ош- класа Б. 

Прица 

24.12.2019. Рођени за музику 
Библиотека 

шабачка 

Миа Вонасек, 1.ош, Нађа 

Живковић, 2.ош, Александра 

Стојићевић,4.ош- класа Б. 

Прица 

27.12.2019. Концерт-радионица 
Вртић 

„ЦинциЛинци“ 

Миа Вонасек, 1.ош, Емилија 

Тојић, 3.ош- класа Б. Прица 

10.01.2020. 
Концерт за ученике 4.ОШ „Николај 

Велимировић“ 
Сала МШ 

Хелена Пантелић,2.ош- класа 

Б. Прица 

08.11.2019. 
Прослава дана школе Шабачке 

гимназије 

Сала Шабачке 

гимназије 

Милица Лолић, 4.сш-М. 

Пантелић 

25.11.2019. Аудиција за Барокни концерт Сала МШ 

Дуо: Милица Лолић, 4.сш, 

Алекса Шарчевић, 4.сш, Дуо: 

Матија Арнаутовић 2.сш, 

Ирина Бродић 2.сш-М. 

Пантелић 

13.12.2019. Концерт барокне музике 

Музеј 

шабачких 

Јевреја 

Дуо: Милица Лолић, 4.сш, 

Алекса Шарчевић, 4.сш, Дуо: 

Матија Арнаутовић 2.сш, 

Ирина Бродић 2.сш-М. 

Пантелић 

23.12.2019. Аудиција за Новогодишњи концерт Сала МШ 
Милица Лолић, 4.сш, Жељко 

Ђукановић 3.сш-М. Пантелић 

26.12.2019.  Новогодишњи концерт 

Музеј 

шабачких 

Јевреја 

Милица Лолић, 4.сш, Жељко 

Ђукановић 3.сш-М. Пантелић 

25.02.2020. Рођени за музику 
Библиотека 

Шабачка 

Никола Стаменић,пр 

Александар Марковић, 1. Раз-

класа Новаковић Бранко 

05.03.2020. Гостовање на ТВ Шабац  Миа Вонасек и Биљана Прица 

Укупан број одржаних концерата: 15 

Ученици нашег одсека наступили су на манифестацијама поводом обележавања Дечје недеље (концерт у  

ИО „Стојан Новаковић“ Летњиковац, концерт у Дому пензионера у Шапцу, класа Биљане Прица), на два 

концерта за малишане из вртића "Цинци линци" (сала МШ "Михаило Вукдраговић" класа Биљане 

Прица), на концерту промоције Музичке школе (КЦ Прњавор, класе: Биљане Прице и Николе 

Миросавића), на приредби поводом обележавања дана школе Шабачке гимназије (класа Мирјана 

Пантелић).  Ученици из класе Биљане Прице наступили су на Хуманитарном концерту  (12.12.2019. 

Зелени венац“ Шабац) , Радионици- Рођени за музику (24.12.2019. Библиотека шабачка), Концерту-

радионици (27.12.2019. Вртић „ЦинциЛинци“), Концерту за ученике 4.ОШ „Николај Велимировић“ 

(10.01.2020. Сала МШ). Ученици из класе Мирјане Пантелић наступили су на  Концерту барокне музике 

и Новогодишњем концерту ( 13.12.2019. и 26.12.2019. Музеј шабачких Јевреја).Ученици из класе Бранка 

Новаковића наступили су на Радионици- Рођени за музику 25.02.2020. год.  
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6. Такмичења и награде 

Евиденција о награђеним ученицима  

Р.бр. 
Назив и место 

одржавањатакмичења 
Датум 

Презиме и име 

ученика 
Класа Награда 

1. Школско такмичење 21.01.2020. 

Дуо: 

И.Станковић, 

Н.Ђирић 

Биљана 

Прица 
1 

2. Школско такмичење 21.01.2020. 
Богојевић 

Теодора 

Биљана 

Прица 
1 

3. Школско такмичење 21.01.2020. Вонасек Миа 
Биљана 

Прица 
1 

4. Школско такмичење 21.01.2020. 
Михаиловић 

Дуња 

Биљана 

Прица 
1 

5. Школско такмичење 21.01.2020. Живковић Нађа 
Биљана 

Прица 
1 

6. Школско такмичење 21.01.2020. 
Пантелић 

Хелена 

Биљана 

Прица 
1 

7. Школско такмичење 21.01.2020. Станковић Ива 
Биљана 

Прица 
1 

8. Школско такмичење 21.01.2020. Тојић Емилија 
Биљана 

Прица 
1 

9. Школско такмичење 21.01.2020. 
Стојићевић 

Александра 

Биљана 

Прица 
1 

10. Школско такмичење 21.01.2020. Милица Лолић 
Мирјана 

Пантелић 
1 

11. Школско такмичење 21.01.2020. 
Жељко 

Ђукановић 

Мирјана 

Пантелић 
1 

12. Школско такмичење 21.01.2020. 
Матија 

Арнаутовић 

Мирјана 

Пантелић 
1 

13. Школско такмичење 21.01.2020. 

Дуо: Милица 

Лолић, Алекса 

Шарчевић 

Мирјана 

Пантелић 
1 

14. Школско такмичење 21.01.2020. 
Огњен 

Милићевић 

Мирјана 

Пантелић 
1 

15. Школско такмичење 21.01.2020. Ивона Јанковић 
Мирјана 

Пантелић 
1 

16. Школско такмичење 21.01.2020. 
Владана 

Данојлић 

Мирјана 

Пантелић 
1 

17. Школско такмичење 21.01.2020. 
Нина 

Милутиновић 

Бранко 

Новаковић 
1 

18. Школско такмичење 21.01.2020. 
Матеја 

Богдановић 

Бранко 

Новаковић 
1 

19. Школско такмичење 21.01.2020. 
Василије 

Бечејић 

Никола 

Миросавић 
1 

20. Школско такмичење 21.01.2020. Бојан Васић 
Никола 

Миросавић 
1 

21. Школско такмичење 21.01.2020. 
Михаило 

Живковић 

Никола 

Миросавић 
1 

22. Школско такмичење 21.01.2020. 
Валентина 

Чолић 

Никола 

Миросавић 
1 

23. 

22. Међународно 

такмичење соло певача 

„Никола Цвејић“ Рума 

29.11.2019. Милица Лолић 
Мирјана 

Пантелић 
2 

24. 

22. Међународно 

такмичење соло певача 

„Никола Цвејић“ Рума 

29.11.2019. 
Матија 

Арнаутовић 

Мирјана 

Пантелић 
4 
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Р.бр. 
Назив и место 

одржавањатакмичења 
Датум 

Презиме и име 

ученика 
Класа Награда 

25. 

17. Међународно 

такмичење соло певача 

„Лазар Јовановић“ 

Коларчева задужбина, 

Београд 

23.01.2020. 
Матија 

Арнаутовић 

Мирјана 

Пантелић 
2 

26. 

17. Међународно 

такмичење соло певача 

„Лазар Јовановић“ 

Коларчева задужбина, 

Београд 

24.01.2020. Милица Лолић 
Мирјана 

Пантелић 
1 

27. 
Међународни сусрети 

"Тахир Куленовић" 
01.03.2020. 

1. Миа 

Вонасек,1.ош  

98,14 поена 

 

Биљана 

Прица 

1I  победник 

категорије) 

28. 
Међународни сусрети 

"Тахир Куленовић" 
01.03.2020. 

Нађа Живковић, 

2.ош II награда, 

93,43 поена 

Биљана 

Прица 
1I 

29. 
Међународни сусрети 

"Тахир Куленовић" 
01.03.2020. 

Емилија Тојић, 

3.ош   II 

награда,85 

поена 

Биљана 

Прица 
1I 

30. Такмичење у Убу 19.06.2020. 
Миа Вонасек, I 

раз. 

Биљана 

Прица 

I награда, 99 

бодова 

Укупан број награђених ученика: 26 

 

21.01.2020. Организовано је школско такмичење дувачког одсека и одсека соло певање на ком је 

наступило 20 ученика солиста и 2 камерна ансамбла, из класа: Биљана Прица, Никола Миросавић, 

Бранко Новаковић и Мирјана Пантелић. 

Ученици из класе Мирјане Пантелић, такмичили су се на два међународна такмичења соло певача:               

22. Међународно такмичење соло певача „Никола Цвејић“ у Руми- Матија Арнаутовић 2.сш-4. награда и 

Милица Лолић 4.сш 2. награда (29-30.11.2019); 17. Међународно такмичење соло певача „Лазар Јовановић“ 

Коларчева задужбина, Београд- Матија Арнаутовић 2.сш-II3 награда и Милица Лолић 4.сш I1 награда (23-

26.01.2020). Клавирска сарадња Милица Зидарић.  

Ученици из класе Прица Биљане учествовали су на Међународним сусретима "Тахир Куленовић" у 

Ваљеву. 

Ученица Миа Вонасек из класе Прица Биљане учествовала је на такмичењу у Убу, уз клавирску сарадњу 

Васић Мирјане и освојила I награду са укупно освојених 99 бодова.  
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7. Сарадња са родитељима 

Евиденција о одржаним родитељским састанцима 

Класа 

Датум 

првог 

састанка 

Датум 

другог 

састанка 

Датум 

трећег 

састанка 

Датум 

четвртог 

састанка 

Број 

одржаних 

састанака 

Душан Каранфиловић 12.09.2019. 10.12.2019.   2 

Бранко Новаковић 12.09.2019. 16.12.2019.   2 

Никола Миросавић 23.09.2019. 26.09.2019. 21.01.2020.  3 

Биљана Прица 12.09.2019. 16.12.2019. 30.01.2020.  3 

Биљана Прица 17.03.2020. 26.03.2020. 14.05.2020.  3 

Мирјана Пантелић 12.09.2019. 21.01.2020.   2 

Укупан број одржаних састанака: 15 

 

Одржан је 1 општи родитељски састанак на почетку школске године и 8 индивидуалних по класама. 

26.12.2019. Професор  Душан Каранфиловић одржао је огледни час и радионица на тему: „Јавни наступ 

и упућивање ученика на самостално вежбање“ 

Мирјана Пантелић учествовала је у раду жирија Јувентусфеста који организује ученички парламент 

(29.01.2020. сала МШ) 

Одржано је 5 састанка стручног већа  (02.09.2019;  12.11.2019; 24.12.2019; 09.06.2020; 16.06.2020;) и 

укупно 15 родитељских састанака. 

Од априла 2020. Године руководилац стручног актива дувачког одсека је Новаковић Бранко, наставник 

кларинета. 
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6.2.6. Извештај о раду Стручног већа наставника групне наставе ОМШ 

 

1. Бројно стање ученика 

Евиденција о кретању бројног стања ученика 

Разре

д 

Укупноуписанихучени

ка 

Укупноисписанихучени

ка 

Бојностањеучениканакрајуполугоди

шта 

М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега 

I 64 79 143 13 12 25 51 67 118 

II 54 57 111 3 2 5 51 55 106 

III 36 42 78 0 5 5 36 37 73 

IV 23 42 65 1 1 2 22 41 63 

V 35 25 60 4 1 5 31 24 55 

VI 25 24 49 0 0 0 25 24 49 

∑ 237 269 506 21 21 42 216 248 464 

 

У школској 2019/20. години је уписано 506 ученика. Исписано је 42, а напредовало из првог у други 12. 

У први разред је уписано 143, исписано 25, у други уписано 111, исписано 5, у трећи 78, исписано 5,  у 

четвртом 65, исписано 2, петом 60, исписано 5, шестом 49, а нема исписаних. Бројно стање на крају 

године је 464 ученика. 
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2. Успех и владање ученикa 

Евиденција о успеху ученика по предметима 

Предмет Бројоцена 

Број позитивних оцена 

одличних врло добрих добрих довољних 
описно 

оцењених 

број % број % број % број % број % 

солфеђо 464 228 49,14 82 17,67 23 4,96 11 2,37 118 25,43 

теорија музике 51 16 31,37 14 27,45 13 25,49 7 13,73 0 0,00 

хор 115 90 78,26 19 16,52 6 5,22 0 0,00 0 0,00 

оркестар 56 50 89,29 1 1,79 2 3,57 3 5,36 0 0,00 

∑ 686 384 55,98 116 16,91 44 6,41 21 3,06 118 17,20 

 

Предмет 

Укупно позитивних 

оцена 

Укупно недовољних 

оцена 

Укупно 

оцењених 

Укупно 

неоцењених Просечна 

оцена 

број % број % број % број % 

солфеђо 462 99,57 2 0,43 462 100,00 0 0,00 4,51 

теорија музике 50 98,04 1 1,96 50 100,00 0 0,00 3,73 

хор 115 100,00 0 0,00 115 100,00 0 0,00 4,73 

оркестар 56 100,00 0 0,00 56 100,00 0 0,00 4,75 

∑ 683 99,56 3 0,44 683 100,00 0 0,00 4,51 

 

У оквиру групне наставе у основној школи сви ученици  су оцењени. Позитивних 683,  што је  99,56 %. 

Три ученика су постигла негативан успех, што је 0,44 %. Просечна оцена из свих предмета је 4,51. 

Ученици Бечејић Василије и Вуковић Матија су постигли негативан успех из предмета солфеђо, теорија 

музике и хор. Неоцењених нема.  

 

Евиденција ученика са негативним оценама 

Р.бр. Презиме и имеученика Разред Предметнинаставник Предмет 

1. Бечејић Василије III Јовичић Гордана солфеђо 

2. ВуковићМатија II Миловановић Тамара 
солфеђо, теорија музике, 

хор 
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3. Евиденција о изостанцима ученика 

Разред 

Изостанци укупно 
Укупно 

ученика 

Изостанака 

по ученику 
оправдани неоправдани укупно 

I - VI  13544 17 13561 494 27,45 

 

Укупан број изостанака је 13561, оправданих 13544 а неоправданих 17, што је просечно по ученику 

27,45.  

 

4. Евиденција о реализацији наставе 

Разред Предмет 

Реализација наставе 

редовна допунска додатна припремна укупно 

припремни солфеђо 140 0 0 0 140 

I солфеђо 910 16 20 0 946 

II солфеђо 700 0 10 0 710 

III  солфеђо 490 3 13 0 506 

IV солфеђо 420 8 15 0 443 

V солфеђо 350 9 25 0 384 

VI солфеђо 330 7 21 20 378 

VI теорија музике 165 6 14 14 199 

IV - VI хор 210 0 6 0 216 

IV - VI оркестар 140 0 0 0 140 

УКУПНО 3855 49 124 34 4062 

 

На групној настави у основној школи одржано је 3855 часова редовне наставе,  49 допунске, 124 

додатне,  34 припремне,  што је укупно 4062 часа. 
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5. Јавни наступи 

Евиденција о учешћу ученика на концертима 

Датум Назив концерта 
Место 

одржавања 
Број ученика 

23.12.2019 
Новогодишњи концерт - класа Гордане 

Јовичић и Наде Зидарић 
Сала школе 40 

24.12.2019 Маскенбал Сала школе 20 

9.3.2020 
Концерт за маме - класа Наде Зидарић и 

Гордане Јовичић 
Сала школе 40 

Укупан број одржаних концерата: 2 

 

 

6. Такмичења и награде 

Евиденција о награђеним ученицима 

Р.бр. 
Назив и место 

одржавања такмичења 
Датум 

Презиме и 

име ученика 
Класа Награда 

Ранг 

такмичења 

1. 

Републичко такмичење 

солфеђа и теорије, 

Београд 

8.12.2019 Васић Павле 
Нада 

Зидарић 
1. Републичко 

2. 

Републичко такмичење 

солфеђа и теорије, 

Београд 

8.12.2019 Савић Андреа 
Гордана 

Јовичић 
1. Републичко 

3. 

Републичко такмичење 

солфеђа и теорије, 

Београд 

8.12.2019 
Спасић 

Михаило 

Соња 

Живковић 
1. Републичко 

4. 

Републичко такмичење 

солфеђа и теорије, 

Београд 

8.12.2019 
Марковић 

Богдан 

Соња 

Живковић 
1. Републичко 

Укупан број награђених ученика: 4 

 

Награђено је укупно 4 ученика на Републичком такмичењу из солфеђа и теорије музике.   



6. Извештаји о раду 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 161 

 

6.2.7. Извештај о раду Стручног већа наставника општеобразовних предмета СМШ 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евануација 

Носиоци 

активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање већа и избор 

председника већа за наредну школску 

годину 

август - 

септембар 
реализовано 

чланови стручног 

већа, директор, 

помоћник директора 

2) Израда годишњег плана рада већа за 

предстојећу школску годину 

август - 

септембар 
реализовано 

3) Израда полугодишњег и годишњег 

извештаја о раду стручног већа за 

претходну школску годину 

јануар, август – 

септембар 
реализовано 

4) Провера усклађености педагошке 

документације са новим законским 

актима и новим актима Школe 

септембар, по 

потреби током 

школске 

године 

реализовано 

5) Отварање матичних књига за ученике 

првог разреда СМШ 
септембар реализовано 

6) Дефинисање индивидуалних 

задужења чланова већа на праћењу 

појединих проблема реализације 

наставног процеса 

по потреби 

током године 
реализовано 

7) Израда листе уџбеника за предстојећу 

школску годину 
август реализовано 

8) Израда плана набавке наставних 

средстава и помагала 

септембар, по 

потреби током 

године 

реализовано 

9) Израда глобалних и оперативних 

планова рада наставника 

август, до 

првог у месецу 

за текући 

месец 

реализовано 

10) Израда програма и планова 

реализације допунске,  дoдатне, 

припремне наставе и слободних 

активности 

септембар, по 

потреби током 

године 

реализовано 

11) Израда полугодишњег плана 

писмених провера дужих од 15 минута и 

иницијалних тестова 

август - 

септембар, 

јануар - 

фебруар 

реализовано 

12) Испитивање интересовања ученика 

ради прављења одговарајућег избора 

садржаја ваннаставних активности 

септембар, по 

потреби током 

године 

реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евануација 

Носиоци 

активности 

13) Израда извештаја о реализацији 

наставе и успеху ученика на крају 

класификационих периода: анализа рада 

ученика и наставника у претходном 

периоду на основу редовног праћења 

постигнућа ученика - уочавање 

евентуалних проблема и предлози мера 

за њихово превазилажење 

на 

класификацион

им периодима 

реализовано 

14) Портфолио наставника, план 

стручног усавршавања и план праћења и 

вредновања постигнућа ученика, у 

складу са важећим Правилником о 

оцењивању ученика у средњој школи;  

педагошка документација наставника 

август – 

септембар, 

током године 

реализовано 

15) Израда плана рада секције 

општеобразовних предмета 
август реализовано 

16) Анализа резултата рада на додатној и 

допунској настави 
јун реализовано 

17) Самовредновање рада школе 

прво 

полугодиште, 

јун 

реализовано 

И
сп

и
т
и

 

1) Припрема и реализација разредних 

испита 
јун, август реализовано 

чланови стручног 

већа, одељењске 

старешине, 

предметни 

наставници и 

чланови комисије; 

директор, помоћник 

директора 

2) Припрема и реализација поправних 

испита 
јун, август 

Реализован

о (није било 

потребе за 

поправним 

испитима) 

3) Припрема и реализација ванредних 

испита 

новембар, 

фебруар, јун, 

август 

реализовано 

4) Припрема и реализација матурског 

испита  из српског језика 
јун реализовано 

М
а

н
и

ф
ес

т
а

ц
и

је
 и

 

к
у

л
т
у

р
н

и
 д

о
г
а
ђ

а
ји

 1) Европски дан језика септембар реализовано 

чланови стручног 

већа, тим за културну 

и јавну делатност 

школе, Ученички 

парламент 

2) Октобарски салон октобар 
није 

реализовано 

3) Сајам књига октобар 
није 

реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евануација 

Носиоци 

активности 

4) Нова година децембар реализовано 

5) Ноћ музеја мај 
није 

реализовано 

6) Матурски плес мај 
није 

реализовано 

7) Посете концертима, изложбама, 

предавањима, позоришним представама 

и сл. 

током године реализовано 

8) Активности у реализацији Ученичког 

парламента 
током године реализовано 

9) Активности у реализацији Секције из 

општеобразовних предмета 
током године реализовано 

Т
а

к
м

и
ч

ењ
а

 

1) Припрема и организација школских 

такмичења из матерњег и страног језика 

и учешће на такмичењима изнад 

школског нивоа 
јануар - 

фебруар 

није 

реализовано 

предметни 

наставници, 

директор, 

институције 

организатори 

такмичења изнад 

школског нивоа 

2) Припрема и учешће на такмичењима у 

пливању, стоном тенису, малом фудбалу 
реализовано 

С
т
р

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
а

в
а

њ
е 

1) Израда плана стручног усавршавања 

наставника у предстојећој школској 

години 

август, 

септембар 
реализовано 

чланови стручног 

већа, тим за стручно 

усавршавање 

2)  Израда полугодишњег и годишњег 

извештаја о стручном усавршавању 

наставника 

јун, 

јануар 
реализовано 

3) Ажурирање портфолија наставника 
јануар, август и 

током године 
реализовано 

4) Сарадња са културним институцијама 

(Културни центар, Библиотека, Народни 

музеј, Музеј шабачких Јевреја, Архив и 

сл.) 

током године реализовано 

5) Размена искустава са стручних 

усавршавања (семинари, посете 

часовима колега, трибине, предавања, 

вебинари и сл.) 

новембар, 

јануар, април, 

јун 

делимично 

реализовано 

5) Реализација угледног часа – наставник 

Катарина Поповић, проф. српског језика 

и књижевности 

27.11.2019. реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евануација 

Носиоци 

активности 

6) Реализација угледног часа – наставник 

Мирјана Вардле, проф. енглеског језика 
октобар 

није 

реализовано 

7) Реализација угледног часа – наставник 

Божица Димитријевић, проф. 

италијанског језика 

новембар 
није 

реализовано 

8) Реализација угледног часа – 

наставникТатјана Алимпић, проф. 

рачунарства и информатике 

децембар 
није 

реализовано 

9) Реализација угледног часа – наставник 

Весна Добривојевић, проф. историје са 

историјом културе и цивилизације 

11.12.2019. реализовано 

10) Реализација угледног часа – 

наставник Јованка Ковачевић, проф. 

филозофије 

март 
није 

реализовано 

11) Реализација угледног часа – 

наставник Невена Јовић, проф. 

психологије 

11.12.2019 реализовано 

12) Реализација угледног часа – 

наставник Биљана Дакић, проф. физике 
мај 

није 

реализовано 

13) Реализација угледног часа – 

наставник Владимир Панић, проф. 

биологије 

октобар 
није 

реализовано 

14) Реализација угледног часа – 

наставник Јосиповић Љиљана, проф. 

социологије 

новембар 
није 

реализовано 

15) Реализација угледног часа – 

наставник Љиљана Видић, проф. 

физичког васпитања 

април 
није 

реализовано 

С
а

р
а

д
њ

а
 с

а
 

р
о

д
и

т
ељ

и
м

а
 1) Припрема и реализација родитељских 

састанака 

септембар, 

новембар, 

фебруар, 

април/мај 

делимично 

реализовано 
одељењски 

старешина, 

предметни наставник, 

стручни сарадник, 

директор 
2) Организовање индивидуалних 

родитељских састанака  и  консултације 

око успеха, владања, изостанака и сл. 

током године 

по потреби 

реализовано 

у 

потпуности 
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План активности до краја првог полугодишта је делимично реализован. Планиране реализације 

угледних часова су биле, али у мањем броју (по евиденцији педагошко-психолошке службе само два – из 

српског језика и из психологије, мада је реализован и угледни час из историје културе). Реализација 

предавања лекара на тему „Полно преносиве болести“ није спроведена због специфичности тренутка 

(корона вирус) и договор са Заводом за заштиту здравља је да предавања реализујемо од септембра. 

Реализоване су  културолошке радионице, језичке радионица („Божићни вашар“), као и посете 

представама („Коштана“ – у Београду), изложбама (Марина Абрамовић у Београду)  и концертима, као и 

спортске активности. 

Услед прекида класичне наставе у другом полугодишту и одвијања наставе на даљину неке 

активности нису реализоване на планиран начин, али су наставници и стручни сарадници успели да их 

на неки начин реализују. Реализације планираних угледних часова није било, али су наставници 

општеобразовних предмета многе часове квалитетно и креативно осмишљавали, реализације предавања 

лекара на тему „Полно преносиве болести“ и „Превенција болести зависности“ такође није било. 

Чланови актива су реализовали договор  да уколико не буде могућности за гостовање лекара -  ове теме 

(од којих је „Превенција болести зависности“ већ у некој мери релизована са ученицима на ЧОС-у и 

родитељима на родитељским састанцима) реализује психолог. Свим ученицима средње школе је путем 

маила послана презентација која се бави здрављем репродуктивних органа младих и у том смислу 

одговорним понашањем. Планиране радионице: Информатичка писменост и монтажа филма и 

Асертивна комуникација нису реализоване на уобичајен начин већ путем интернета. Ноћ  музеја због 

епидемије није реализована. 

Планирана анонимна анкета у оквиру самовредновања рада школе није могла бити реализована 

због корона вируса. Самовредновање је у великој мери обављено у првом полугодишту где је посећен од 

стране директора, помоћника директора и стручних сарадника велики број часова. Такође вршена је и 

редовна провера усклађености оперативних планова са глобалним, али и са садржајем дневника, 

прегледање и где је било потребно упућивање на корекцију у начину вођења дневника и педагошке 

свеске. 
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6.2.8. Извештај о раду Стручног већа наставника упоредног клавира  

 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 

 

Евалуација 

Носиоци 

активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање већа и избор 

председника већа за наредну 

школску годину 

август - септембар 
У потпуности 

реализовано 

чланови 

стручног већа, 

директор, 

помоћник 

директора 

2) Израда годишњег плана рада 

већа за предстојећу школску 

годину 

август - септембар 
У потпуности 

реализовано 

3) Израда годишњег извештаја о 

раду стручног већа за претходну 

школску годину 

август - септембар 
У потпуности 

реализовано 

4) Израда  спискова ученика по 

класама и разредима 
август - септембар 

У потпуности 

реализовано 

5) Провера усклађености 

педагошке 

документације са новим 

законским актима и новим 

актима Школe 

септембар, по 

потреби током 

школске године 

У потпуности 

реализовано 

6) Дефинисање индивидуалних 

задужења чланова већа на 

праћењу појединих проблема 

реализације наставног процеса 

септембар, по 

потреби током 

године 

У потпуности 

реализовано 

7) Израда глобалних и 

оперативних планова рада 

наставника 

август, до првог у 

месецу за текући 

месец 

У потпуности 

реализовано 

8) Израда програма и планова 

реализације допунске и дoдатне 

наставе и слободних активности 

септембар, по 

потреби током 

године 

У потпуности 

реализовано 

9) Израда плана оцењивања и 

уједначавање критеријума 

оцењивања ученика 

септембар 
У потпуности 

реализовано 

10) Израда извештаја о 

реализацији наставе и успеху 

ученика на крају 

класификационих периода 

на класификационим 

периодима 

У потпуности 

реализовано 

И
сп

и
т
и

 

1) Припрема и реализација 

контролних провера и смотри 

новембар 

јануар 

У потпуности 

реализовано 

чланови 

стручног већа, 

директор, 

помоћник 

директора 

2) Припрема и реализација 

годишњих испита ученика 

завршних разреда 

мај –јун 
У потпуности 

реализовано 

3) Припрема и реализација 

разредних  испита ученика 

завршних разреда 

мај-јун-август 
У потпуности 

реализовано 

4) Припрема и реализација 

годишњих и испита за ученике 

осталих разреда 

јун 
У потпуности 

реализовано 

5) Припрема и реализација 

разредних испита за ученике 

осталих разреда 

јун-август 
У потпуности 

реализовано 

6) Припрема и реализација 

ванредних испита 
током године 

У потпуности 

реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 

 

Евалуација 

Носиоци 

активности 
Ј

а
в

н
и

 н
а

ст
у

п
и

 1) Планирање, припрема и 

реализација интерних часова 

(минимално један интерни час по 

полугодишту за сваку класу) 

током године 
Делимично 

реализовано 

чланови 

стручног већа, 

тим за 

културну и 

јавну 

делатност 

школе 

2) Припрема и одабир тачака за 

јавне часове, концерте одсека 
током године 

Делимично 

реализовано 

Т
а

к
м

и
ч

ењ
а

 

1) Организација  школског 

такмичења 
мај 

Није 

реализовано 

чланови 

стручног већа 

С
т
р

у
ч

н
о

 у
са

в
р

ш
а

в
а

њ
е 

1) Израда плана стручног 

усавршавања наставника у 

предстојећој школској години 

септембар 
У потпуности 

реализовано 

чланови 

стручног већа, 

тим за стручно 

усавршавање 

2) Ажурирање портфолиа 

наставника 
током  целе  године 

У потпуности 

реализовано 

3) Реализација угледног часа 

Верица Митровић, проф. 
новембар 

Реализовано 

3.12.2019. год. 

4) Реализација угледног часа 

Наташа Каличанин,проф. . 

децембар 

 

Није 

реализовано 

5) Реализација угледног часа 

Снежана Шалаи Тибор,проф. 
фебруар 

Није 

реализовано 

6) Реализација угледног часа 

Ненад Тадић,проф. 
март 

Није 

реализовано 

6) Реализација угледног часа 

ЈеленаТрифуновић,проф. 
април 

Није 

реализовано 

7) Реализација угледног часа 

Љубица Максимовић, проф. 
април 

Није 

реализовано 

8) Реализација угледног часа 

Марија Гајић,проф. 

 

мај 

Није 

реализовано 

С
а

р
а

д
њ

а
 с

а
 

р
о

д
и

т
ењ

и
м

а
 

1) Организовање индивидуалних 

родитељских састанака  и  

консултације са родитељима у 

вези напредовања и успеха 

ученика, изостанака, праћења 

вежбања код куће, јавних 

наступа и одлазака на 

такмичења, вежбања у школи... 

током године по 

потреби 

У потпуности 

реализовано 

предметни 

наставник, 

стручни 

сарадник 
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Јавни наступи 

Евиденција одржаним интерним и јавним часовима 

Датум Тип часа ( интерни / јавни ) Класа 

23.10.2019.год.  Интерни час класе  В. Митровић 

24.10 2019.год.  Заједнички јавни час 
В. Митровић, Н. Тадић, С.      

Шалаи Тибор, Љ. Максимовић 

28.10.2019.год.  Концерт најуспешнијих ученика 

В. Митровић, Н. Тадић, С.    

Шалаи Тибор, Љ. 

Максимовић, 

Н. Каличанин 

12.11.2019.год.  Интерни час класе В. Митровић 

12.11.2019.год.  Интерни час класе Н. Kаличанин 

13.11 2019.год.  Техничка провера Одсек  Клавир ТO/ВИ 

25.12.2019.год.  Интерни час класе В. Митровић 

21.1.2019. год.  Интерни час класе В. Митровић 

22.1.2019. год.  Полугодишња провера Одсек Клавир ТO/ВИ 

4.6.2020. год.  Годишњи испит за матуранте Одсек Клавир ТO/ВИ 

10.6.2020. год.  Годишњи испит за II разред Одсек Клавир ТO/ВИ 

Укупан број одржаних интерних и јавних часова: 11 

 

Евиденција о учешћу ученика  на концертима 

Датум Назив концерта 
Место 

одржавања 
Имена ученика  

28.10.2019.год. Концерт најуспешнијих ученика 

M.Ш. 

„Михаило 

Вукдраговић“ 

К. Бечејић, Л. Петровић, В. 

Данојлић, И. Ђурић, Б. Васић, 

А. Грковић, К. Живанић,А. 

Сенић,Л. Марковић, В. 

Мијаиловић, М. Турсуновић, 

Т. Станић, Ђ. Тодоровић, Ђ. 

Тодић,А. Шарчевић. Д. 

Васиљевић, А. Савић, А. 

Сенић 

Укупан број одржаних концерата: 1 
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У току школске године ученици су постигли следећи успех: 
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На почетку школске 2019/2020.године, на Одсеку клавира и упоредног клавира уписано је 5 ученика у 

основној школи, на одсеку соло певања и 64 ученика у средњој школи на вокално - нструменталном и 

теоретском одсеку. 

На предлог предметног професора, препоруку и одобрење стручног Актива и Наставничког већа, 

ученику I разрада соло певања у ОШ, Милићевић Огњену је омогућено ванредно напредовање, те на 

крају полугодишта завршава I и школовање наставља као ученик II разреда основне школе. 

Због епидемије грипа, друго полугодиште почиње недељу дана касније, тачније 24.2.2020.год. Урађени и 

предати планови надокнаде часова. 

Од 15.3. 2020.год. одлуком Владе проглашено  је ванредно стање због пандемије, узроковане вирусом 

Covid 19. Реализација наставе на даљину започиње 17.3.2020.год. веома успешно. Ревидирани планови 

надокнаде часова, прилагођени могућностима и специфичностима наставе, уведене радне суботе. 

Обзиром на новонасталу ситуацију, скраћен је Ускршњи распуст, те је годишњи фонд часова за завршне 

разреде испуњен у трећој недељи маја месеца, а за остале разреде у првој недељи јуна ( зависно од 

распореда часова).  

Припремна настава и годишњи испити су одржани по предвиђеном плану, уз све препоручене мере 

предострожности за очување здравља учесника наставног процеса као и  свих актера живота школе. 

 

Школовање је напустило три ученика и то:  

Дамњановић Кристина, ученица I разреда соло певања у ОШ (11.10.2019.год), Трифуновић Драгана, 

ученица II разреда СШ, одсек флауте (14.10.2019.гoд.), Mладеновић Анђела, ученица I разреда соло 

певања у СШ ( 17.3. 2020. год.) Сви ученици су из класе професорке Јелене Трифуновић. 

 

Настава (редовна, додатна, допунска, припремна) је одржана по планираном распореду, прилагођена 

могућностима и способностима ученика, као и новонасталим околностима.  

На одсеку, у основној и средњој школи, укупно је одржано 3221 час редовне, 232 часа додатне, 36 

допунске и 46 часова припремне наставе. Направљен је 441 (оправдан) изостанак.    

 

Ученици првог разреда  соло певања Основне школе се описно оцењују: 

I                         Делимично савл.    –   3 ученика У потп.савл. –   1 уч. 

II                        Упоредни клавир   –   5.00 

 

Успех ученика Средње школе, по разредима: 

I  Упоредни клавир   –   5.00 Клавир       –     4,83 

II Упоредни клавир   –   4,42                                      Клавир       –     4,80 

III Упоредни клавир   –   4,16  Клавир       –     4,57 

IV Упоредни клавир   –   4,57 Клавир       –     4,71 

 

Просечна оцена у основној школи је 5,00, средњој школи 4,58, а укупна просечна оцена Одсека клавира 

и упоредног клавира, по завршеном испитном року је 4,59. 

 

У току  школске године одржано је 5 интерних часова, 1 заједнички јавни час одсека, 1 концерт 

најуспешнијих ученика, две техничке провере (тромесечје и полугодиште), годишњи испити. 

 

Актив је одржао 11 састанака на којима су планиране активности: 

- Планирање, организовање, реализација и контрола наставног процеса 

- Праћење и унапређивање рада наставика и ученика 

- Контрола редовног одвијања наставе, организација замене одсутних предавача 

- Анализа остварених  и предлагање мера за  побољшање резултата рада 

- Контрола ажурности вођења педагошке документације (глобални и оперативни планови рада, дневик 

рада, планови додатне и допунске наставе, планови надокнаде часова, планови стручног усавршавања, 

извештаји реализације свих облика рада...) 

- Планирање и реализација стручног усавршавања, у и ван установе, посете угледним часовима, 

предавањима, концертима... 

-Унапређење сарадње са родитељима, школском управом, другим одсецима, Ученичким парламентом...  
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6.3. Извештај о раду руководећих органа школе 
 

6.3.1. Извештај о раду директора школе 

 

Извештај о раду директора није саставни део Извештаја о раду школе, већ је израђен као посебан 

документ.  

6.3.2. Извештај о раду помоћника директора 

 

Област Планиране активности Евалуација 
Време 

реализације 

П
р

о
г
р

а
м

и
р

а
њ

е 
и

 п
л

а
н

и
р

а
њ

е 
р

а
д

а
 ш

к
о

л
е
 1) Израда Плана рада помоћника директора 

Реализовано 

у потпуности 

август - 

септембар 

2) Учешће у изради Годишњег плана рада школе 
Делимично 

реализовано 

август - 

септембар 

3) Учешће у изради  планова стручних, саветодавних и 

управних органа, стручних већа, актива и тимова школе 

Реализовано 

у потпуности 

август - 

септембар 

4) Помоћ директору у изради Плана уписа ученика за наредну 

школску годину 

Реализовано 

у потпуности 

новембар - 

децембар 

5) Помоћ директору у изради Финансијског плана 
Реализовано 

у потпуности 
новембар 

6) Помоћ директору и изради Плана набавке опреме, 

инструмената и других наставних средстава 

Реализовано 

у потпуности 

август -

септембар 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

о
-а

н
а

л
и

т
и

ч
к

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Помоћ Директору у изради ЦЕНУС-а за школску 2019/20. 

годину  

Реализовано 

у потпуности 
август 

2) Праћење промена података у ЦЕНУС-у Школе и њихово 

ажурирање у Информационом систему „ДОСИТЕЈ” 

Реализовано 

у потпуности 
током године 

3) Пружање админминистративно-техничке помоћи 

наставницима у припреми педагошке документације 

Реализовано 

у потпуности 
током године 

4) Припрема садржаја за ажурирање  интернет презентације 

Школе 

Делимично 

реализовано 
током године 

5) Израда базе података ученика на основу Пријава за упис у 

школску 2019/20. годину 

Реализовано 

у потпуности 

август –

септембар 

6) Праћење, евидентирање и промоција успеха ученика на 

такмичењима 

Реализовано 

у потпуности 
током године 

7) Припрема табела за полугодишње извештаје наставника, 

одељенских старешина, стручних сарадника, већа, актива, 

тимова, управних, саветодавних, стручних и руководећих 

органа... 

Реализовано 

у потпуности 

децембар –

јануар 
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Област Планиране активности Евалуација 
Време 

реализације 

8) Прикупљање и обрада података за израду Годишњег 

извештаја о раду школе за текућу школску годину (извештаји: 

наставника, одељенских старешина, стручних сарадника, 

већа, актива, тимова, управних, саветодавних, стручних и 

руководећих органа...) 

Реализовано 

у потпуности 
јун –август 

9) Прикупљање и обрада података за израду Годишњег плана 

рада школе  (планови: наставника, одељенских старешина, 

стручних сарадника, већа, актива, тимова, управних, 

саветодавних, стручних и руководећих органа...) 

Реализовано 

у потпуности 
јун – август 

10) Графичка обрада и припрема за штампу педагошких 

свески 

Делимично 

реализовано 

август -

септембар 

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
и

 п
о

сл
о

в
и

 

1) Помоћ директору у изради организационе шеме обављања 

свих послова у школи 

Реализовано 

у потпуности 

август -

септембар 

2) Учествовање у координирању рада стручних органа, већа, 

актива, тимова, организационих јединица и појединаца у 

установи 

Реализовано 

у потпуности 
током године 

3) Помоћ директору у подели задужења и решења о радним 

обавезама (расподеле предмета на наставнике, задужења у 

оквиру 40-сатне радне недеље) 

Реализовано 

у потпуности 

август -

септембар 

4) Помоћ директору у изради прецизних спискова класа и 

утврђивању норми наставника 

Реализовано 

у потпуности 

август -

септембар 

5) Помоћ директору у изради распореда часова групне 

наставе СМШ и ОМШ 

Реализовано 

у потпуности 

август -

септембар 

6) Помоћ директору у организовању рада наставника 

индивидуалне наставе по сменама и учионицама 

Реализовано 

у потпуности 

август -

септембар 

7) Учествовање у утврђивању распореда дежурства 

наставника 

Реализовано 

у потпуности 
током године 

8) Израда распореда и вођење евиденције о коришћењу 

Свечане сале школе 

Реализовано 

у потпуности 
током године 

9) Учествовање у организацији и реализацији  културне и 

концертне активности установе 

Реализовано 

у потпуности 
током године 

10) Учествовање у организацији и реализацији  школских 

пројеката (Међународно такмичење младих пијаниста, 

Фестивал гудача, Класик арт – фестивал гитаре) 

Реализовано 

у потпуности 

према 

календару 

школских 

активности 

11) Учествовање у припреми и реализацији наступа ученика 

школе на Републичком такмичењу и Фестивалу музичких 

школа 

Реализовано 

у потпуности 

према 

календару 

школских 

активности 

12) Помоћ директору у организацији и реализацији  прославе 

Дана школе и прославе школске славе Светог Саве 

Реализовано 

у потпуности 

према 

календару 

школских 

активности 

13) Помоћ директору у припреми седница Школског одбора и 

Савета родитеља 

Реализовано 

у потпуности 
током године 
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Област Планиране активности Евалуација 
Време 

реализације 

14) Учествовање у припреми и реализацији седница 

Одељењских већа и Наставничког већа 

Реализовано 

у потпуности 
током године 

15) Учествовање у припреми и реализацији седница 

Педагошког колегијума 

Реализовано 

у потпуности 
током године 

16) Помоћ директору у организацији и реализацији пријемних 

испита 

Реализовано 

у потпуности 

према 

календару 

школских 

активности 

17) Помоћ директору у организацији и реализацији годишњих 

и матурских испита 

Реализовано 

у потпуности 
мај, јун 

18) Помоћ директору у организацији и реализацији 

ванредних, разредних и поправних испита 

Реализовано 

у потпуности 

према 

календару 

школских 

активности 

19) Помоћ директору у организовању уписа ученика 
Реализовано 

у потпуности 

јун –

септембар 

20) Учествовање у активностима везаним за организацију и 

реализацију стручних посета, ученичких екскурзија и 

матурске вечери 

Реализовано 

у потпуности 

према 

календару 

школских 

активности 

П
ед

а
г
о

ш
к

о
 –

и
н

ст
р

у
к

т
и

в
н

и
 и

 с
а

в
е
т
о

д
а

в
н

и
 р

а
д

 

1) Непосредно праћење и анализирање остварених резултата 

установе, стручних већа, актива, тимова, организационих 

јединица, појединачних резултата, и предлагање корективних 

мера уколико резултати одступају од планираних 

Реализовано 

у потпуности 

током године 

 

2) Контрола редовног одвијања наставе, вођење евиденције о 

одсутности наставника и организација замена одсутних 

наставника 

Реализовано 

у потпуности 

3) Контрола ажурног вођења педагошке документације 

(дневника рада, матичних књига, испитних записника, 

сведочанстава, књижица, оперативних и глобалних планова, 

планова додатне и допунске наставе, планова стучног 

усавршавања, извештаја о реализацији свих облика рада...)  

Реализовано 

у потпуности 

4) Посете часовима, јавним наступима, концертима, 

такмичењима 

Реализовано 

у потпуности 

5) Помоћ одељењским старешинама при обављању текућих 

послова 

Реализовано 

у потпуности 

6) Помоћ директору у организовању саветодавног рада са 

ученицима и родитељима, учешће у решавању текућих 

проблема заједно са директором, стручним сарадницима и 

родитељима. 

Реализовано 

у потпуности 

7) Помоћ директору у организацији помоћи наставника 

ученичким организацијама, ученицима и њиховим 

родитељима 

Реализовано 

у потпуности 

У
ч

е

ш
ћ

е 

у
 

р
а

д
у

 

ст
р

у

ч
н

и
х

 

о
р

г
а

н
а

 

1) Учествовање у раду Наставничког и Одељенских већа 
Реализовано 

у потпуности 

током године 
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Област Планиране активности Евалуација 
Време 

реализације 

2) Учествовање у раду Педагошког колегијума 
Реализовано 

у потпуности 

3) Учествовање у раду Стручних већа, актива и тимова 
Реализовано 

у потпуности 

С
а

р
а

д
њ

а
 с

а
 ш

и
р

о
м

 д
р

у
ш

т
в

ен
о

м
 

за
је

д
н

и
ц

о
м

 

1) Помоћ директору у одржавању конструктивних односа са 

представницима државне управе и локлане самоуправе 

Делимично 

реализовано 

током године 

2) Учествовање у успостављању и одржавању блиских веза са 

стручним институцијама и установама образовања и 

васпитања 

Реализовано 

у потпуности 

3) Учествовање у организацији и реализацији заједничких 

пројеката и активности са културним институцијама у 

локалној средини ( Народни музеј – Шабац, Библиотека 

шабачка, Шабачко народно позориште, Културни центар 

Шабац и др...) 

Делимично 

реализовано 

4) Помоћ директору у промовисању постигнућа школе у 

штампаним и електронским медијима 

Реализовано 

у потпуности 

  

 

Помоћник директора је обављао активности у складу са Законом о основама система образовања и 

васпитања, Статутом школе и Годишњим планом рада школе кроз области:  

- Програмирање и планирање рада школе 

- Административно-аналитички послови 

- Организациони послови 

- Педагошко –инструктивни и саветодавни рад 

- Учешће у раду стручних органа 

- Сарадња са широм друштвеном заједницом 

 

Скоро све планиране активности су у потпуности реализоване, а посебно: 

- планирање, организовање и контрола рада установе; 

- праћење и унапређивање рада запослених; 

- непосредно праћење и анализирање остварених резултата установе, стручних већа, актива, тимова,    

организационих јединица, појединачних резултата, и предлагање корективних мера уколико резултати 

одступају од планираних; 

- контрола редовног одвијања наставе, вођење евиденције о одсутности наставника и организација - 

замена одсутних наставника; 

- контрола ажурног вођења педагошке документације (дневника рада, матичних књига, испитних 

записника, сведочанстава, књижица, оперативних и глобалних планова, планова додатне и допунске 

наставе, планова стучног усавршавања, извештаја о реализацији свих облика рада...);  

- посете часовима (педагошко инструктивни рад са почетницима и приправницима), као и посете јавним 

наступима, концертима, такмичењима; 

- интезивна сарадње са родитељима, органом управљања, Саветом родитеља, Ученичким парламентом, 

репрезентативним синдикатом и широм заједницом. 
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6.4. Извештај о раду управних органа школе 
 

6.4.1. Извештај о раду Школског одбора 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

1
. 

се
д

н
и

ц
а

 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

13. септембар 

2019. 

директор, 

помоћник 

директора, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

колегијум 

2) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Школског 

одбора за школску 2018./2019. годину 

3) Разматрање и усвајање Плана рада Школског одбора 

за школску 2019./2020. годину 

4) Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе за 

школску 2018./19.  годину 

5) Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе 

за школску 2019./20. годину 

6) Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора 

за школску 2018./19. годину 

7) Давање сагласности на Правилник о 

систематизацији радних места 

8) Усвајање Плана стручног усавршавања запослених 

9) Усвајање Извештаја о остваривању плана стручног 

усавршавања запослених 

10) Именовање чланова Стручног актива за развојно 

планирање 

11) Организација екскурзије ученика средње школе за 

школску 2019/2020. годину 

12) Усвајање документа Правила понашања у установи 

13) Одлука о начину финансирању фонда за 

побољшање стандрада ученика 

14) Одлука о висини цене за изнајмљивање 

инструмената 

15) Одлука о разрешењу члана школског одбора 

2
. 

се
д

н
и

ц
а

 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

17. новембар 

2019. 

директор, 

помоћник 

директора, 

секретар, 

шеф 
2) Усвајање ребаланса буџета за 2019. годину  
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

3) План набавке опреме и радова не текућем 

одржавању 

рачуноводства, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

колегијум 4) Разматрање и усвајање Развојног плана установе 

5) Обавештење о спровођењу поступка екстерног 

вредновања квалитета рада школе 

3
. 

се
д

н
и

ц
а

 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

24. децембра 

2019. 

директор, 

помоћник 

директора, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

колегијум 

2) Верификација мандата новог члана Школског 

одбора 

3) Извештај о успеху и владању ученика основне школе 

на првом класификационом периоду 

4)  Извештај о успеху и владању ученика средње школе 

на првом класификационом периоду 

5) Усвајање ребаланса буџета за 2019. годину 

6) Именовање комисије за попис 

7) Усвајање плана уписа ученика за школску 

2020./2021. годину за средњу школу 

8) Организација студијског путовања у Италију 

4
. 

се
д

н
и

ц
а

 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

23. јануар 2020. 

директор, 

помоћник 

директора, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

колегијум 

2) Усвајање финансијског плана за буџетску 2020. 

годину 

3) Разматрање и усвајање извештаја о попису за 2019. 

годину 

5
. 

се
д

н
и

ц
а

 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

27. фебруар 

2020. 

директор, 

помоћник 

директора, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

колегијум 

2) Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском 

пословању школе за 2019. годину 

3) Разматрање и усвајање извештаја о раду директора 

4) Извештај о успеху и владању ученика основне школе 

на крају првог полугодишта 



Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину 

 

180 Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 

 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

5) Извештај о успеху и владању ученика средње школе 

на крају првог полугодишта 

6) Разно 

6
. 

се
д

н
и

ц
а
 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

20. јул 2020. 

директор, 

помоћник 

директора, 

секретар, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

колегијум 

2) Извештај о резултатима спољашњег вредновања 

квалитета рада школе 

3) Извештај о успеху и владању ученика основне школе 

на крају школске године 

4) Извештај о успеху и владању ученика средње школе 

на на крају школске године 

5) Извештавање о упису ученика у основну и средњу 

школу 

6) Извештавање о пролазности ученика средње школе 

на пријемним испитима 

7) Одлука о начину финансирања фонда за побољшање 

стандарда ученика 

8) Разно 

7
. 

се
д

н
и

ц
а
 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

18. август 2020. 

директор, 

помоћник 

директора, 

секретар, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

колегијум 

2) Усвајање оставке директора школе 

3) Усвајање предлога кандидата за вршиоца дужности 

директора 

8
. 

се
д

н
и

ц
а
 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

28. август 2020. 

директор, 

помоћник 

директора, 

секретар, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

колегијум 

2) Усвајање извештаја о раду Школског одбора у 

школској 2019/20. години 

3) Усвајање Извештаја о раду директора за школску 

2019/20. годину 

4) Усвајање Извештаја о раду школе за школску 

2019/20. годину 

5) Сагласност на реализацију оперативног плана 

наставе за месец септембар  школске 2020/21. године 
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6.5. Извештаји о раду саветодавних органа школе 
 

6.5.1. Извештај о раду Савета родитеља 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

1
. 

се
д

н
и

ц
а

 

1) Верификација мандата нових чланова 

13. септембар 

2019. 

директор, 

помоћник 

директора, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

колегијум 

2) Предлагање представника и заменика за локални 

Савет родитеља 

3) Предлагање представника за учешће у раду тимова и 

стручних актива  

4) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савета 

родитеља за школску 2018./2019. годину 

5) Разматрање и усвајање Плана рада Савета родитеља 

за школску 2019./2020. годину 

6) Разматрање Годишњег плана рада школе за школску 

2019./20. годину 

7) Разматрање Извештаја о раду школе за школску 

2018./19.  годину 

8) Разматрање  Извештаја о раду директора за школску 

2018./19. годину 

9) Одлука о начину финансирања фонда за побољшање 

стандарда ученика 

10) Одлука о изнајмљивању школских инструмената 

11) Избор представника Савета родитеља у орган 

управљања школом 

12) Давање сагласности на избор листе уџбеника 

13) Покретање поступка за реализовање екскурзије 

ученика средње школе 

2
. 

се
д

н
и

ц
а

 

1) Усвајање записника са претходне седнице  

24. децембар 

2019. 

директор, 

помоћник 

директора, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

колегијум 

2) Извештај о успеху и владању ученика основне школе 

на првом класификационом периоду 

3) Извештај о успеху и владању ученика средње школе 

на првом класификационом периоду 

4) Усвајање ребаланса финансујског плана за средства из 

фонда за побољшање стандарда ученика 

5) Разматрање плана уписа ученика за школску 

2020./2021. годину за средњу школу 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

6) Организација студијског путовања у Италију 

7) Информисање родитеља о Протоколу за заштиту 

ученика од насиља 

3
. 

се
д

н
и

ц
а

 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

10. фебaруар 

2020. 

директор, 

помоћник 

директора, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

колегијум 

2) Извештај о успеху и владању ученика основне школе 

на крају првог полугодишта 

3) Извештај о успеху и владању ученика средње школе 

на крају првог полугодишта 

4) Разматрање и усвајање извештаја о раду директора 

5) Разматрање и усвајање Извештаја о трошењу 

средстава из фонда за побољшање стандарда ученика за 

2019. годину 

6) Усвајање финансијског плана за коришћење средстава 

из фонда за побољшање стандарда ученика за  2020. 

годину 

7) Организација студијског путовања у Италију 

4
. 

се
д

н
и

ц
а
 

1) Усвајање записника са претходне седнице 

20. јул 2020. 

директор, 

помоћник 

директора, 

секретар, 

шеф 

рачуноводства, 

стручни 

сарадници, 

педагошки 

колегијум 

2) Извештај о резултатима спољашњег вредновања 

квалитета рада школе 

3) Извештај о успеху и владању ученика основне школе 

на крају школске године 

4) Извештај о успеху и владању ученика средње школе 

на на крају школске године 

5) Извештавање о упису ученика у основну и средњу 

школу 

6) Извештавање о пролазности ученика средње школе на 

пријемним испитима 

7) Одлука о начину финансирања фонда за побољшање 

стандарда ученика 

8) Информисање родитеља о раду тима за 

самовредновање, тима за заштиту ученика од насиља, 

тима за сарадњу са породицом 

9) Текућа питања 
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6.5.2. Извештај о раду Ученичког парламента 

 

Област 

Планиране активности 

 

 

Време 

реализације 
Носиоци активности 

С
ед

н
и

ц
а

 б
р

. 
1

 

1) Избор чланова и конституисање Ученичког 

парламента за  школску 2018/19. годину 

09. септембар 

чланови УП, наставник 

координатор, стручни 

сарадници, разредне 

старешине, 

директор, 

помоћник директора 

2) Избор председништва Ученичког 

парламента 

3) Израда годишњег плана рада УП за 

предстојећу школску годину 

4) Упознавање са Статутом и Пословником о 

раду УП 

5) Планирање и организација ваннаставних 

активности за први квартал – одлазак на 

оперску представу, Ноћ вештица, посета 

биоскопу 

6) Разговор о матурској екскурзији 

С
ед

н
и

ц
а

 б
р

. 
 2

 

1) Рад са члановима Парламента о начинима 

доношења одлука, преузимању одговорности, 

тимском раду и планирању акција 

09. децембар 

чланови УП, наставник 

координатор, стручни 

сарадници, разредне 

старешине, 

директор, 

помоћник директора 

2) Дискусија на тему како су се прваци 

адаптирали 

3) Обележавање светског дана борбе против 

AIDS-а 

4) Организација новогодишњег концерта 

С
ед

н
и

ц
а

 б
р

. 
 3

 

1) Планорање активности парламента у II 

полугодишту 

14. јануар 

чланови УП, наставник 

координатор, стручни 

сарадници, разредне 

старешине, 

директор, 

помоћник директора 

2) Предлози за побољшавање услова живота 

и рада у школи 

3) Планирање посете некој од музичких 

високошколских установа (факултети у 

Београду и Новом Саду) у II полугодишту 

4) Планирање учешћа ученика у организацији 

такмичења пијаниста и гудача 
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Област 

Планиране активности 

 

 

Време 

реализације 
Носиоци активности 

С
ед

н
и

ц
а

 б
р

. 
 4

 

1) Дискусија о обавезама Парламента 

25. фебруар 

чланови УП, наставник 

координатор, стручни 

сарадници, разредне 

старешине, 

директор, 

помоћник директора 

2) Информисање ученика о састанку 

одржаном у Ошптини 

3) Договор о организацији  клавирског 

такмичења 

С
ед

н
и

ц
а

 б
р

. 
 5

 

1) Промена члана Ученичког парламента 

04. март 

чланови УП, наставник 

координатор, стручни 

сарадници, разредне 

старешине, 

директор, 

помоћник директора 

2) Договор око дежурства на Фестивалу 

гудача 

3) Предлози за коришћење средстава из 

буџета Општине 

4) Израда извештаја о раду Ученичког 

парламента за школску 2019/20. годину 

 

Од планираних 6, одржано је 5 седница, због увођења ванредног стања. 

У овој школкој години у организацији ученичког  парламента издвајају се следеће активности:    

-  Посета Музеју савремене уметности и оперској представи „Коштана“ у Народном позоришту у 

Београду  дана 04.12.2019; 

-  Новогодишња журка за ученике средње школе – организована у просторијама школе 25.12.2019.;   

- Такмичење ученика у извођењу композиција различитих жанрова „Јувентус“, одржано дана  

29.01.2020. у концертној сали школе. 

 

Представници Ученичког парламента су у марту 2020. године учествовали  у реализацији „Пројекта за 

одговорну власт“, у оквиру којег су предлагани пројекти који ће бити финансирани из буџета Града 

Шапца за унапређење услова за школовање у средњим школама. Пројекат није реализован због увођења 

ванредног стања. 

Представници Ученичког парламента су у априлу 2020. године у време ванредног стања са наставником 

Верицом Митровић учествовали  у симању песме и спота  Христос воскресе“ поводом  обележавања  

Ускршњих празника.  
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6.6. Извештаји о раду стручних сарадника 
  

6.6.1. Извештај о раду Стручног сарадника – психолога 

 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација Носиоци активности 

У
ч

еш
ћ

е 
у

 и
зр

а
д

и
 г

о
д

и
ш

њ
е
г
 п

л
а

н
а

 р
а

д
а

 ш
к

о
л

е,
 а

н
е
к

са
 

1) Израда глобалног плана рада 

психолога 

август - 

септембар 
реализовано 

директор, помоћник 

директора,чланови 

тимова и актива, 

стручни сарадници 

2) Израда акционог плана рада 

психолога 

август - 

септембар 
реализовано 

3) Учешће у изради плана рада 

Тима за професионални развој и 

каријерно вођење 

август - 

септембар 
реализовано 

4) Учешће у изради плана рада 

Тима за инклузивно образовање 

август - 

септембар 
реализовано 

5) Учешће у изради плана рада 

Тима за превенцију употребе дрога 

август - 

септембар 
реализовано 

6) Учешће у изради плана рада 

Тима за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва 

август - 

септембар 
реализовано 

7) Учешће у изради плана рада 

Тима за обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

август - 

септембар 
реализовано 

8) Учешће у изради плана рада 

Тима за заштиту животне средине 

август - 

септембар 
реализовано 

9) Учешће у изради плана рада 

Тима за педагошко – инструктивни 

надзор 

август - 

септембар 
реализовано 

10) Учешће у изради плана рада 

Тима за самовредновање 

август - 

септембар 
реализовано 

11) Учешће у изради плана рада 

Тима за социјалну заштиту 

август - 

септембар 
реализовано 

12)Учешће у изради плана рада 

Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања 

август - 

септембар 
реализовано 

13) Учешће у изради плана рада 

Актива за развојно планирање 

август - 

септембар 
реализовано 

14)Учешће у изради плана рада 

Актива за развој школског програма 

август - 

септембар 
реализовано 

У
ч

еш
ћ

е 
у

 р
еа

л
и

за
ц

и
ји

 

г
о

д
и

ш
њ

ег
 и

зв
еш

т
а

ја
 о

 

р
а

д
у

 ш
к

о
л

е 

1) Израда извештаја о раду 

психолога 
јун-август реализовано 

Директор, помоћник 

директора,чланови 

тимова и актива, 

стручни сарадници 

2) Учешће у изради извештаја Тима 

за професионални развој и 

каријерно вођење 

јун-август реализовано 

3) Учешће у изради извештаја Тима 

за инклузивно образовање 
јун-август реализовано 

4) Учешће у изради извештаја Тима 

за превенцију употребе дрога 
јун-август реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација Носиоци активности 

5) Учешће у изради извештаја Тима 

за развој међупредметних 

компетенција и предузетништва 

јун-август реализовано 

6) Учешће у изради извештаја Тима 

за обезбеђивање квалитета и развој 

установе 

јун-август реализовано 

7) Учешће у изради извештаја Тима 

за заштиту животне средине 
јун-август реализовано 

8) Учешће у изради извештаја Тима 

за педагошко – инструктивни 

надзор 

јун-август реализовано 

9) Учешће у изради извештаја Тима 

за самовредновање 
јун-август реализовано 

10) Учешће у изради извештаја 

Тима за социјалну заштиту 
јун-август реализовано 

11) Учешће у изради извештаја 

Актива за развојно планирање 
јун-август реализовано 

12) Учешће у изради извештаја 

Тима за заштиту од 

дискриминације, насиља и 

злостављања 

прво 

полугодиште 
реализовано 

13) Учешће у изради извештаја 

Актива за развој школског програма 
јун-август реализовано 

14)Учешће у изради других делова 

извештаја 
јун-август реализовано 

У
ч

еш
ћ

е 
у

 р
еа

л
и

за
ц

и
ји

 с
а

д
р

ж
а

ја
 н

а
ст

а
в

н
о

г 
п

л
а

н
а

 и
 п

р
о

г
р

а
м

а
 

1)  Дијагностика проблема и помоћ 

наставнику 
по потреби реализовано 

директор, помоћник 

директора, ментори, 

приправници, чланови 

тимова, наставници, 

одељенске старешине, 

просветни саветник, 

стручни сарадници 

2) Информисање и саветодавни рад 

(ПИР) 

током целе 

године 
реализовано 

3) Помоћ менторима и 

приправницима 

током целе 

године 
реализовано 

4) Помоћ координаторима тимова у 

планирању,  организацији, праћењу 

и вредновању рада тима 

током целе 

године 
реализовано 

5) Помоћ координаторима пројеката  

у планирању,  организацији, 

праћењу и вредновању рада на 

пројекту 

током целе 

године 

реализовано 

у мањој 

мери 

6) Помоћ разредним старешинама у 

педагошком вођењу групе, вођењу 

евиденције и документације 

током целе 

године 
реализовано 

7) Учешће у раду комисија за 

пријемни испит 

мај, јануар, 

јун, август 

није 

реализовано 

8) Помоћ наставницима у 

дефинисању стратегије планирања 

наставе и образовних исхода, 

начина праћења и вредновања 

реализације наставе 

током целе 

године 
реализовано 

9) Припрема стратегије за решавање 

дисциплинских проблема 
август, јун реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација Носиоци активности 

С
а

р
а

д
њ

а
 с

а
 п

е
д

а
г
о

ш
к

и
м

 к
о

л
ег

и
у

м
о

м
 

1) Помоћ у припреми ученичког 

портфолиа (планови оцењивања и 

праћења ученика у настави и 

ваннаставним акт.) 

по потреби реализовано 

директор, помоћник 

директора,наставници,  

НВ, стручна већа 

предмета, 

координатори тимова, 

стручни сарадници 

2) Педагошко инструктивни рад 
током целе 

године 
реализовано 

3) Посета часовима 
током првог 

полугодишта 
реализовано 

4) Колегијално учење-презентације 

семинара, анализе 

часова,реализација угледних часова 

са колегама 

током целе 

године 
реализовано 

5) Учешће у увођењу ИО и изради 

ИОП-а 

по потреби, 

тромесечно, на 

полугодишњем 

нивоу 

реализовано 

6) Припрема инструмената и помоћ 

у припреми стратегије за праћење и 

вредновање рада у школи:настава, 

напредовање , тимови 

август, 

септембар, 

децембар, март 

- јун 

делимично 

реализовано 

Р
а

д
 с

а
 у

ч
е
н

и
ц

и
м

а
 

1)Подаци: тестови музичких 

способности, ЛОБИ 

август, 

септембар, 

јануар, април - 

јун 

није 

реализовано  

психолог 

2)Анкетирање ставова о настави и 

школи 
април-јун 

није 

реализовано 

3)Психолошко   саветовање по потреби реализовано 

4)Помоћ у каријерном вођењу и 

одлучивању 

током целе 

године 
реализовано 

5)Помоћ у учењу, адаптацији, 

социјалној интеграцији 
по потреби реализовано 

Р
а

д
 с

а
 р

о
д

и
т
ељ

и
м

а
 

1)Информисање родитеља о 

психолошким и музичким 

карактеристикама њихове деце 

август, 

септембар, мај 

јун, по потреби 

делимично 

реализовано 

Психолог, родитаљи, 

наставници, стручљаци 

из Дома здравља 

2)Сарадња са родитељима у 

дијагностиквању проблема и 

стратегији решавања 

по потреби реализовано 

3)Саветовање у циљу пружања 

помоћи у превазилажењу застоја у 

музичком напредовању, решавању 

специфичних проблема 

/неуспех/успех, јавни наступ, 

каријерно одлучивање, сарадња са 

професором, и слично 

по потреби реализовано 

4) Помоћ наставнику-сараднику 

Савета родитеља и одељенским 

старешинама у планирању сарадње 

са родитељима 

август ,по 

потреби 
реализовано 

5) Трибина (предавање) на тему 

превенције злоупотребе дрога и 

очувања здравља репродуктивних 

органа 

новембар 
није 

реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација Носиоци активности 

А
н

а
л

и
т
и

ч
к

о
 

и
с
т
р

а
ж

и
в

а
њ

к
и

 р
а

д
 

1)Израда прегледа, извештаја и 

анализа 

август, 

септембар, 

новембар, 

јануар, април, 

јун 

реализовано 

већа, активи, тимови, 

директор, стручни 

сарадници 
2) Организовање истраживања у 

функцији самовредновања (израда 

пројеката, инструмената, 

прикупљање података, обрада, 

израда извештаја са предлогом) 

прво 

полугодиште 

реализовано 

у мањој 

мери 

О
ст

а
л

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Учешће у раду наставничких и 

одељењских већа, Педагошког 

колегијума, Тима за ШРП, Тима за 

заштиту ученика од насиља,  

Школске комисије за полагање  

испита приправника , дисциплинске 

комисије за ученике, комисије за 

решавање жалби ученика,Тима за 

израду школског програма 

током целе 

године 

делими 

реализовано 

чно  

Школски тимови, већа, 

активи,пстручни 

сарадници, спољашња 

мрежа подршке, 

локална заједница 

2) Сарадња са стручним 

институцијама (здравственим, 

социјалним, за запошљавање и др, 

као и са широм друштвеном 

заједницом) 

Септембар- 

март 
реализовано 

3) Стручно усавршавање 

(индивидуално, групно: градски 

активи, ваншколске институције, 

семинари, саветовања, сабори 

психолога... 

према плану  

школе, МП, 

ЦСУ 

реализовано 

у мањој 

мери 

4) Вођење документације о свом 

раду (план и програм рада, дневник 

рада, досијеи о ученицима...) 

током целе 

године 
реализовано 

5) Припрема за рад (оперативно 

планирање и припремање) 

током целе 

године 
реализовано 

 

 Стручни сарадник, психолог  Невена Јовић, са 100% радног ангажовања, у области учешћа 

у раду школских тимова, актива, већа, колегијума, осим учешћа у изради планова и извештаја, је била 

руководилац стручног актива општеобразовних предмета и координатор  следећих тимова: Тима за 

инклузивно образовање, Тима за самовредновање, Тима за превенцију употребе дрога, Тима за 

социјалну заштиту и Тима за здравствену заштиту и у овим и осталим тимовима континуирано 

учествовала у раду.  

 У оквиру Тима за инклузивно образовање је одржала радионицу са средњошколцима у оквиру 

које је израђен део материјала за рад са ученицима који похађају школу по ИОП 2. Психолог је 

дистрибуирао наставницима, члановима тима, едукативни материјал о раду по ИОП 3. Учествовала је у 

изради свих ИОП-а и њихових евалуација, комуницирала са свим члановима (родитељима, 

наставницима), континуирано између састанака тимова, пратећи напредак ових ученика. Учешће у 

појединим планираним активностима за друго полугодиште – учешће у обележавању Светског дана 

аутизма и акцији „Уметност-хуманост“ због ванредног стања у држави није било могуће спровести. 

Екстерна контрола је радом са децом са посебним потребама у школи, којим је координисао психолог, 

била веома задовољна. 

 У оквиру рада  Тима за самовредновање, којим већ другу годину координира психолог школе, 

такође је похваљена активност од стране екстерне контроле -  претходно самовредновање, које су 

проценили као исцрпно (обухватало је све области) и реално (резултати су се подударали са оним што је 

екстерна контрола видела и проценила).  Током ове школске године су се све активности у току првог 

полугодишта реализовале по плану. Било је пуно посета часовима, саветодавног рада са наставницима и 

статистичке анализе евалуација посећених часова. Анонимно анкетирање ученика, родитеља и 
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запослених, које је планирано за друго полугодиште није реализовано због искључиве могућности 

контакта на дањину током ванредног стања у држави. 

 У оквиру рада  Тима за превенцију употребе дрога психолог је упутио одељењске старешине на 

материјал препоручен од стране нама надлежног министарства, као обавезан део њихове едукације за 

рад са ученицима на ЧОС-у и са родитељима на родитељском састанку. Вишекратно је комуницирао са 

стручњацима из спољашње мреже подршке (болница, Завод за јавно здравље), али до реализације 

планиране трибине и активности непосредне радионичарске едукације родитеља, планираних за друго 

полугодиште није дошло услед епидемије. 

 У оквиру Тима за здравствену заштиту психолог је недостатак трибина са гогтујућим 

стручњацима из институција спољашње мреже подршке, услед епидемије, премостио слањем квалитетне 

презентације средњошкоолцима на тему превенције полно преносивих болести и одржања здравља 

репродуктивних органа. Предвиђену тему - превенција болести зависности - смо обрадили тако што је 

психолог упутио одељењске старешине на материјал који детаљно и практично едукује о поступцима 

препознавања, реаговања... у случају злоупотребе дрога код младих, а они потом на ЧОС-у и 

родитељском састанку ову тему обрадили са ученицима и родитељима. Од почетка ванредне ситуације 

психолог је у више наврата пружио свим ученицима подршку кроз слање кратких, практичних и 

охрабрујућих материјала који су их упућивали на ефикасно, конструктивно превазилажење стреса услед 

настале епидемије. 

 У оквиру Тима за професионалну орјентацију и каријерно вођење ученика психолог је са свим 

ученицима трећег разреда средње школе урадио ТПИ, обрадио резултате и потом групно и са неколико 

ученика појединачно анализирао добијене резултате, како би се кроз што боље сагледавање сопствене 

личности и њених интересовања ученици усмерили на онај смер развоја каријере који им је 

најкомпатибилнији. Са средњошколцима се радило на тему превазилажења треме. Са свим ученицима 

завршног разреда су обављене консултације на тему наставка школовања, адекватне припреме за 

пријемни испит, указивања на могуће алтернативне изборе... 

 У оквиру Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злоставњаља и занемаривања психолог 

је обавио више појединачних и  групних разговора са ученицима другог разреда средње школе у првом 

полугодишту, када је постојала сумља на присуство насиља, учествовао у родитељском састанку на ову 

тему и потом пратио ефекте предузетих мера. Са ученицима трећег разреда средње школе рађена је 

радионица на тему превенције насиља у оквиру које је израђен пано. Предвиђену радионицу на тему 

асертивне комуникације, спречену због епидемије, смо у измењеном виду путем наставе на даљину 

реализовали. 

 У оквиру Тима за заштиту животне средине се са средњошколцима бавио свим важним 

еколошким данима и темама, одржао је у првом полугодишту радионицу на ове теме , где су ученици 

израдили паано који је био изложен у школи. 

 У оквиру Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе и Тима за педагошко-инструктивни 

надзор поред већ описаних активности самовредновања учествовао у помоћи колегама. 

 У оквиру рада Актива за развој школског програма учествовао је у изради и спровођењу дела 

програма који се односи на наставу психологије и активности којима се баве тимови. 

 У  оквиру рада Актива за развојно планирање учествовао је у изради новог Развојног плана 

школе. 

    У оквиру горе наведених тимова и актива учествовао је у анализи извештаја о екстерном 

вредновању рада наше школе, припремању презентације на ову тему, намењене наставницима и 

осмишљавању стратегија за унапређивање рада у оним сегментима на које је екстерна контрола указала. 

 Подржао је рад Тимова за организацију такмичења кроз подршку у административним 

пословима и праћење оба такмичења. Својим присуством на концертима и сугестијама подржао је рад 

Тима за сарадњу са породицом, Тима за културну и јавну делатност школе, а кроз континуирану 

комуникацију са свим наставницима , а највише наставницима општеобразовних предмета и подршку у 

административним пословима учествовао у раду Тима за развој међупредметних компетенција и 

предузетништва. 

 Учествовао је у раду педагошког колегијума, нарочито делу везаном за ИОП-е. 

 Реализовао је стручно усавршавање у установи квалитетно и континуирано током првог 

полугодишта, али је услед епидемије у другом полугодишту ова активност смањена и спречено 

планирано учешће на акредитованим семинарима у школи. 

 У оквиру рада са ученицима све предвиђене активности су обављене, осим оног дела 

прикупљања података који се односи на тестирање музичких и интелектуалних способности, због 

заузетог општег става на нивоу струке. Због мера спречавања епидемије није било учешћа у пријемним 

испитима, док је учешће у другим испитним комисијама реализовано. 
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Стручни сарадник – психолог са 50% радног ангажовања Мирјана Васић  је током шк. 

2019/20. године учествовала у изради Годишњег извештаја и Годишњег плана рада школе. 

Координирала је радом следећих школских тимова: Тима за професионални развој и каријерно вођење, 

Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и Тима за заштиту животне 

средине. Као члан тима учествовао у раду: Тима за педагошко – инструктивни надзор, Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе, Тима за развојно планирање, Тима за самовредновање и Тима 

за инклузију. Свакодневно се одвијала успешна сарадња са наставницима, менторима, приправницима, 

осталим стручним сарадницима. Психолог се стручно усавршавала  ван установе учешћем на два 

акредитована семинара : Акредитовани семинар „ Настава у облаку“ , новембар 2019. Године  и семинар 

„ Дигитална писменост“ , 20.10.2019. године.  У овиру рада одељенске заједнице, на Чрс /чос-у одржала 

седам радионица из области превенције насиља, личној развоја и комуникације.   

Извештај о  часовима одељенске заједнице које је одржао психолог - школска година 2019/20. 

Разред/раз.старешина Датум одржавања Радионица 

I разред  (р.с. Божица 

Димитријевић) 

18. 10.2019 Радионица превенције насиља 

27.12.2019. Радионица личног развоја 

24.01.2020. 
Едукативна радионица из области 

комуникације (Самопоуздано реаговање ) 

II разред  (р.с. Татјана Алимпић) 18.10.2019. 
Радионица превенције насиља(појам, 

врсте , коме се обратити за помоћ..) 

III разред  (р.с.  Љиљана Видић) 

18.10.2019. Радионица превенције насиља 

19.12.2019. Радионица личног развоја 

IV разред (р.с .Горан Спасић) 18.10.2019. Радионица превенције насиља 

 

У току првог полугодишта психолог је обавила 12 индивидуалних васпитних, саветодавно – терапијских 

разговора са ученицима.Психолог је у оквиру педагошко-инструктивног рада у првом полугодишту 

посетила шест часова .Учествовала је у припремама за спољашње вредновање, писање записника о раду 

тимова, вођење документације о приправницима, учествовала у раду комисије за лиценцу, посетила 

угледни час из психологије, активно учествовала у три радна састанка (Радни састанак у ЦСУ 31.10. 

2019., водитељ Снежана Мраовић, Радни састанак у ЦСУ, водитељ Слободанка Алексић, Радни састанак 

водитељ Јелена Јеврић 28.01.2020.)  
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6.6.2. Извештај о раду Стручног сарадника – библиотекара 

 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 

п
о

сл
о

в
и

 

1) Припремање годишњих и месечних 

планова рада библиотекара 
током године 

реализовано 

у 

потпуности 

библиотекар 

2) Израда годишњег извештаја о раду за 

претходну школску годину 

август, 

септембар 

реализовано 

у 

потпуности 

3) Вођење документације о раду 

школске библиотеке и школског 

библиотекара – анализа и вредновање 

рада школске библиотеке у току 

школске године 

током године 

реализовано 

у 

потпуности 

Б
и

б
л

и
о

т
е
ч

к
о

- 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
јс

к
а

 

д
ел

а
т
н

о
ст

 

1) Учлањење у библиотеку у новој 

школској години 

септембар, 

октобар 

реализовано 

у 

потпуности библиотекар, 

ученици, 

наставници, 

стручни 

сарадници 

2) Информисање корисника о новим 

књигама 
током године 

реализовано 

у 

потпуности 

3)  Планирање набавке литературе и 

периодичних публикација за ученике, 

наставнике и стручне сараднике 

током године 

реализовано 

у 

потпуности 

П
л

а
н

и
р

а
њ

е 
и

 п
р

о
г
р

а
м

и
р

а
њ

е 
р

а
д

а
 с

а
 у

ч
е
н

и
ц

и
м

а
 у

 

ш
к

о
л

ск
о

ј 
б

и
б

л
и

о
т
е
ц

и
 

1) Планирање развоја школске 

библиотеке и набавка библиотечке грађе 

потребне за реализацију наставе и 

образовно – васпитног рада 

септембар, 

јун, 

август 

реализовано 

у 

потпуности 

библиотекар, 

наставници, 

координатор 

рада школских 

библиотека, 

ученици 

2) Учешће у изради годишњег плана 

рада и самовредновања рада установе 

август, 

септембар 

делимично 

реализовано  

3) Одабирање и припремање литературе 

и друге грађе за разне образовно-

васпитне активности (теоријска и 

практична настава, допунски и додатни 

рад, ваннаставне активности ученика и 

др.) 

током године 
делимично 

реализовано 

4) Вођење статистике о коришћењу 

библиотечке грађе 

фебруар, 

јун 

реализовано 

у 

потпуности 

5) Вођење библиотечких послова 

(обрада, инвентарисање, сигнирање, 

каталогизација, смештај) 

током године 

реализовано 

у 

потпуности 

6) Аутоматизација библиотечког 

пословања и умрежавање са осталим 

библиотекама 

током године 
делимично 

реализовано 

Р
а

д
 с

а
 у

ч
е
н

и
ц

и
м

а
 

1) Упознавање са постојећом 

библиотечком грађом 
током године 

реализовано 

у 

потпуности 

библиотекар, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

2) Припрема (обучавање) ученика за 

самостално коришћење различитих 

извора сазнања и свих врста 

информација у настави и ван ње 

током године 

реализовано 

у мањој 

мери 

3) Систематско обучавање ученика за 

употребу информационог библиотечког 

апарата, у складу са њиховим 

способностима и интересовањем 

током године 

реализовано 

у мањој 

мери 



Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину 

 

192 Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 

 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

4) Пружање помоћи ученицима код 

учења ван школе и усвајању метода 

самосталног рада на тексту и другим 

материјалима 

током године 

реализовано 

у 

потпуности 

5) Пружање помоћи ученицима у 

припреми и обради задате теме 
током године 

реализовано 

у мањој 

мери 

6) Рад на развијању позитивног односа 

према читању и важности разумевања 

текста и упићивању на истраживачке 

методе рада (употреба лексикона, 

енциклопедија, речника и др.) и 

омогућавању претраживања и употреби 

свих извора и оспособљавању за 

самостално коришћење 

током године 

реализовано 

у 

потпуности 

7) Стимулисање ученика да пажљиво 

користе и чувају библиотечку грађу, да 

развијају навику долажења у школску и 

јавну библиотеку и да узимају учешћа у 

њеним културно - просветним 

активностима у складу са њиховим 

интересовањима и потребама 

током године 

реализовано 

у 

потпуности 

8) Подстицање побољшања 

информационе, медијске и 

информатичке писмености ученика, 

развијањем истраживачког духа и 

критичког односа према различитим 

информацијама и изворима сазнања и 

осећаја за естетске вредности 

током године 

реализовано 

у 

потпуности 

Р
а

д
 с

а
 н

а
ст

а
в

н
и

ц
и

м
а

 

1) Консултовање наставника при 

набавци литературе и договор око 

набавке (не)књижне грађе; упознавање 

са набављеним публикацијама, 

предлагање кад/како се могу користити 

мај - јун, 

август -

септембар 

реализовано 

у 

потпуности 

библиотекар, 

наставници, 

директор 

2) Сарадња са стручним активима и 

директором при набавци стручне 

литературе 

током године 

реализовано 

у 

потпуности 

3) Сарадња са наставницима на 

промоцији читања ради задовољства 

кроз све облике образовно - васпитног 

рада 

током године 

реализовано 

у 

потпуности 

4) Сарадња са наставницима у 

припремању ученика за самостално 

коришћење разних извора информација 

током године 
делимично 

реализовано  

5) Сарадња са наставницима око 

утврђивања годишњег плана обраде 

лектире, и коришћења наставничко-

сарадничког дела школске библиотеке 

 

током године 

реализовано 

у 

потпуности 

С
а

р
а

д
њ

а
 с

а
  

и
н

ст
и

т
у

ц
и

ја
м

а
 

в
а

н
 ш

к
о

л
е 

 

1) Сарадња са просветним, научним, 

културним и другим установама 

 

током године 
делимично 

реализовано 

библиотекар 

2) Сарадња са матичном библиотеком током године 

реализовано 

у 

потпуности 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

3) Праћење културних и јавних 

дешавања у граду 
током године 

делимично 

реализовано 

С
т
р

у
ч

н
о

 

у
са

в
р

ш
а

в
а

њ

е 

 

1) Учешће на семинарима, 

саветовањима и другим скуповима на 

којима узимају учешће и школски 

библиотекари 

 

током године 
није 

реализовано 
библиотекар 

Р
а

д
 у

 

ст
р

у
ч

н
и

м
 

т
и

м
о

в
и

м
а

 1) Рад у стручним тимовима у складу са 

решењем директора 
током године 

реализовано 

у 

потпуности библиотекар, 

чланови Тимова 2) Рад у стручним тимовима у циљу 

промовисања школе и прикупљања 

средстава за обнову књижног фонда. 

током године 

реализовано 

у 

потпуности 

 

 Већина активности планираних акционим планом рада библиотекара у овој школској години је 

реализована. Било је активности које су се услед потреба ученика и прилика реализовале у другим 

периодима у односу на планирано (учлањење9, а и оних које због ванредне ситуације у другом 

полугодишту нису реализоване или су реализоване у мањем опсегу (учешће на семинарима, 

саветовањима и другим скуповима школских библиотекара, непосредна сарадња са просветним, 

научним, културним и другим установама, непосредно праћење културних и јавних дешавања у граду. 

Најинтензивнија је била редовна сарадња са матич ном библиотеком, а а успостављена је и сарадња са 

колегама из две средње школе у граду. Када је у питању сарадња са наставницима врло интензивно се 

сарађивало са наставницима стручних предмета, а у реализацију плана су се врло интензивно 

укључивали наставница српског језика, информатике и педагошко-психолошка служба у области рада са 

ученицима: у припремању (обучавању) ученика за самостално коришћење различитих извора сазнања и 

свих врста информација у настави и ван ње, у систематском обучавању ученика за употребу 

информационог библиотечког апарата, у складу са њиховим способностима и интересовањем, у 

пружању помоћи ученицима код учења ван школе и усвајању метода самосталног рада на тексту и 

другим материјалима, у пружање помоћи ученицима у припреми и обради задате теме,  раду на 

развијању позитивног односа према читању и важности разумевања текста и упићивању на 

истраживачке методе рада (употреба лексикона, енциклопедија, речника и др.) и омогућавању 

претраживања и употреби свих извора и оспособљавању за самостално коришћење. 
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6.7. Извештаји о раду стручних актива 
 

6.7.1. Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање актива и избор 

координатора актива за предстојећу 

школску годину 

август - 

септембар 
реализовано 

чланови актива 

 

2) Израда годишњег плана рада актива за 

предстојећу школску годину 

август - 

септембар 
реализовано 

3) Израда годишњег извештаја о раду 

актива за претходну школску годину 

август - 

септембар 
реализовано 

4) Дефинисање индивидуалних задужења 

чланова актива на реализацији и праћењу 

остваривања акционог плана 

август – 

септембар 
реализовано 

5) Израда распореда седница за текућу 

школску годину 

август – 

септембар 
реализовано 

П
р

о
г
р

а
м

и
р

а
њ

е,
 п

л
а

н
и

р
а

њ
е 

и
 и

зв
еш

т
а

в
а

њ
е
 

1)  Допуна / израда школског програма, 

развојног плана и других кључних 

школских докумената (у које су унете  

специфичности рада установе) 

август-

септембар 
Реализовано  

Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници, 

тимови 

2)  Планирање рада органа, стручних већа, 

актива и тимова у функцији ефикасног 

рада и школи 

август-

септембар 
Реализовано  

3) Извештавање о раду органа, стручних 

већа, актива и тимова 

током целе 

године 
Реализовано  

4) Планирање образовно-васпитног рада 

које је усмерено на развој и остваривање 

циљева образовања и васпитања, 

стандарда, постигнућа/исхода у наставним 

предметима и општих међупредметних и 

предметних компетенција 

август-

септембар 
реализовано 

5) Планирање додатне, допунске и 

припремне наставе засноване на праћењу 

постигнућа ученика 

септембар реализовано 

6) Детаљно вођење евиденције о предатим 

глобалним и оперативним плановима, као и 

плановима додатне, допунске и припремне 

наставе 

током целе 

године 

Реализовано 

у 

потпуности 

и од марта 

на 

недељном 

нивоу 

7) Израда планова стручног усавршавања и 

вођење евиденције о њиховој реализацији 
септембар реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 
Н

а
ст

а
в

а
 и

 у
ч

е
њ

е
 

1) Повећање квалитета знања (кроз 

спровођење  додатне и допунске наставе 

током целе године из свих предмета) 

током целе 

године 
реализовано 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници, 

тимови 

2) Коришћење наставних метода у којима 

се ученици постављају као активни 

носиоци наставног процеса 

током целе 

године 
реализовано 

3) Јасно истицање циљева и задатака на 

сваком часу 

током целе 

године 

делимично 

реализовано 

4) Успостављање корелације између 

сродних предмета кроз повезивање 

наставних садржаја више предмета у 

заједничку дидактичку целину 

током целе 

године 

делимично 

реализовано 

5) Индивидуализовање наставе према 

различитим  нивоима образовних исхода, а 

по потреби и сачивањавање ИОП-а 

током целе 

године 
реализовано 

6) Осавремењaвање наставе и садржаја 
током целе 

године 

делимично 

реализовано 

7) Унапређивање обавештавања ученика о 

врстама подршке које служе њиховим 

интересима 

током целе 

године 

делимично 

реализовано 

8) Интензивно праћење потреба ученика за 

допунском наставом и константна 

евалуација њених ефеката 

током целе 

године 
реализовано 

О
б

р
а

зо
в

н
а

 п
о

ст
и

г
н

у
ћ

а
 у

ч
ен

и
к

а
 

1)  Израда иницијалних тестова за проверу 

знања на основу чега ће се правити план 

рада са ученицима 

септембар 
делимично 

реализовано 

Наставници 

стручни 

сарадници, 

директор 

2) Унапређење вођење евиденције у 

педагошким свескама 

током целе 

године 
реализовано 

3) Подизање постигнуће ученика на виши и 

уједначенији ниво у односу на 

класификационе периоде  

током целе 

године 

делимично 

реализовано  

4) Дефинисање сличних планова 

оцењивања за сродне предмете и 

уједначавање критеријума оцењивања 

током целе 

године 

делимично 

реализовано 

5) Коришћење различитих техника 

оцењивања; што чешће оцењивање ученика 

и давање повратних информације о 

квалитету показаног знања и степену 

савладаности градива 

током целе 

године 

делимично 

реализовано 

6) Праћење напретка ученика који похађају 

додатну и допунску наставу  

током целе 

године 
 реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

7) Унапређење система праћења 

постигнућа ученика током целе године и 

благовремено предузимање мера 

усмерених на боље напредовање ученика 

током целе 

године 
реализовано 

П
о

д
р

ш
к

а
 у

ч
е
н

и
ц

и
м

а
 

1) Пружање подршке свим ученицима на 

основу анализе успеха и владања 

предузимањем одговарајућих мера донетих 

у сарадњи са релевантним институцијама и 

појединцима 

током целе 

године 
реализовано 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

2) Подстицање личног, професионалног и 

социјалног развоја ученика 

током целе 

године 
реализовано 

3) Сарађивање са музичким академијама, 

организовање зимских школа и 

мајсторских курсева 

током целе 

године 
реализовано 

4) Организовање разноврсније понуде 

ваннаставних активности и подстицање 

ученика за учешће у секцијама 

током целе 

године 
реализовано 

4) Побољшање комуникације међу 

професорима, као и на релацији професор-

родитељ у мрежи помоћи ученицима 

током целе 

године 
реализовано 

5) Организовање обилазака концерата, 

изложби, представа и других културних 

манифестација 

током целе 

године 
реализовано 

6) Унапређивање обавештавања ученика о 

врстама подршке које служе њиховим 

интересима

током целе 

године 
реализовано 

Е
т
о

с
 

1) Промовисање резултата рада наставника 

и ученика у циљу побољшања квалитета 

рада школе 

током целе 

године 
реализовано 

Директор, 

стручни 

сарадници, 

наставници 

2) Реализовање такмичења у организацији 

школе  (међународно такмичење младих 

пијаниста, фестивал гудача) 

током целе 

године, а 

конкретно 

почетком 

другог 

полугодишта 

Реализовано  

3) Промовисање концертне сезоне  

(„Концерт филмске музике“, „Концерт 

бивших ученика“, „Барокни концерт“, 

„Новогодишњи концерт“, „Светосавски 

концерт“, „Осмомартовски концерт“, 

„Концерт камерне музике“, „Концерт 

романтичарске музике“, „Концерт 

матураната“,  „Мој први концерт“, 

„Годишњи концерт школе“) 

током целе 

године 

Све до 

почетка 

епидемије 

реализовано, 

остали 

концерти 

нису 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

4)  Организовањеконцерата награђених 

ученика  

током целе 

године 

до почетка 

епидемије 

5) Организовање циклуса промотивних 

концерата за будуће ученике музичке 

школе („Најмлађи за најмлађе“) 

април- јун 

Није 

реализовано 

због 

епидемије 

6)  Промовисање концерата етно-секције са 

програмом који је прилагођен ширем 

аудиторијуму 

током целе 

године 

делимични 

реализовано 

7) Ажурирање новог сајта школе 
октобар-

новембар 

реализовано 

у 

потпуности 

8) Информисање писаних и електронских 

медија о културним активностима школе 

током целе 

године 

реализовано 

у 

потпуности 

9) Спровођење Правилника о понашању 

ученика, других запослених и родитеља 

 

током целе 

године 
реализовано  

10) Интензивније укључивање родитеља у 

рад школе кроз појачану активност Тима за 

сарадњу са породицом, рад Савета 

родитеља и отворене позиве свугде где 

постоји могућност за учешће у 

активностима школе 

током целе 

године 
реализовано  

О
р

г
а

н
и

за
ц

и
ја

 р
а

д
а

 ш
к

о
л

е,
 у

п
р

а
в

љ
а

њ
е 

љ
у

д
ск

и
м

 и
 

м
а

т
е
р

и
ја

л
н

и
 м

 р
ес

у
р

си
м

а
 

1) Формирање стручних тела и тимова у 

складу са потребама школе 

август-

септембар 

реализовано 

у 

потпуности 

Директор, 

стручни 

сарадници, тим 

за 

самовредновање, 

наставници 

2) Обезбеђивање услова за добро 

функционисање тимова, ученичког 

парламента, савета родитеља 

током целе 

године 

реализовано 

у 

потпуности 

3) Стручно усавршавање наставника у 

циљу  побољшања квалитета наставе 

током целе 

године 
реализовано 

4) Унапређивање квалитета рада школе 

предузимањем мера донетих на основу 

анализа резултата самовредновања 

током целе 

године 
реализовано  

5) Побољшавање материјално-техничких 

услова школе (прикључивање школе на 

интернет мрежу са већим протоком 

података, надограђивање старих и набавка 

нових рачунара; реконструисање свечане 

сале, набавка инструмената и наставних 

средстава, набавка намештаја за опремање 

учионица) 

током целе 

године 
реализовано 
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Актив за развојно планирање је током ове школске године обавио велики посао  -  израдио нов 

Развојни план школе и реализовао велики део планираних активности, изузев оних који су биле 

спречене услед ванредног стања у држави. За идућу годину нас чека имплементација сугестија екстерне 

контроле (да Тим за сарадњу са породицом уведе још конкретних активности које би и на почетку и 

током школске године биле понуђене родитељима у контексту њиховог већег присуства и ангажмана у 

животу школе, наставници у оперативним плановима, али и реално на часовима користе неки вид 

самоевалуације – ЛПНЧ или друго, да  јасно разрадимо процедуру увођења и адаптације нових ученика 

и запослених, да повећамо и дефинишемо систем интерног награђивања најуспешнијих ученика и 

наставника,  да негативни став о насиљу у школи буде видљивије изражен), са чим смо већ у овој години 

кренули. Планирамо да  законом предвиђене промене наставних предмета  у средњој школи унесемо у 

Школски програм. 
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6.7.2. Извештај о раду Стручног актива за развој школског програма 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање актива и избор координатора 

актива за предстојећу школску годину 

август - 

септембар 
реализовано 

чланови 

актива 

 

2) Израда годишњег плана рада актива за 

предстојећу школску годину 

август - 

септембар 
реализовано 

3) Израда годишњег извештаја о раду актива за 

претходну школску годину 

август - 

септембар 
реализовано 

4) Дефинисање индивидуалних задужења 

чланова актива на реализацији и праћењу 

остваривања акционог плана 

август – 

септембар 
реализовано 

5) Израда распореда седница за текућу школску 

годину 

август – 

септембар 
реализовано 

О
п

е
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) По потреби рад на  Школском програму током године реализовано 

чланови 

актива 

2) Праћење усклађености и реализације 

Годишњег плана рада школе са Школским 

програмом 

током године реализовано 

3) Праћење усклађености и реализације 

глобалних и оперативних планова наставника са 

Школским програмом 

током године реализовано 

4) Праћење усклађености и реализације планова 

допунске, додатне и припремне наставе са 

Школским програмом 

током године реализовано 

5) Праћење усклађености и реализације планова 

ваннаставних активности са Школским 

програмом 

током године реализовано 

6) Праћење усклађености и реализације планова 

стручних већа са Школским програмом 
током године реализовано 

7) Праћење усклађености и реализације планова 

стручних тимова са Школским програмом 
током године реализовано 

 

 

 

 

 

 

 

Током ове школске године реализоване су све предвиђене активности актива: рад на  Школском 

програму, праћење усклађености и реализације Годишњег плана рада школе са Школским програмом, 
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праћење усклађености и реализације глобалних и оперативних планова наставника са Школским 

програмом, нарочито интензивно током епидемије – када су се планови наставе и њена евалуација 

израђивали на седмичном нивоу, потом праћење усклађености и реализације планова допунске, додатне 

и припремне наставе са Школским програмом, праћење усклађености и реализације планова 

ваннаставних активности са Школским програмом, праћење усклађености и реализације планова 

стручних већа са Школским програмом, праћење усклађености и реализације планова стручних тимова 

са Школским програмом.  

Оно што је екстерна контрола сугерисала да је потребно унапредити, а првенствено оне 

индикаторе оцењене нижим оценама, тим је размотрио, већ делимично имплементирао и свакако 

планира да у будуће годишње планирање уведе  (да Тим за сарадњу са породицом уведе још конкретних 

активности које би и на почетку и током школске године биле пониђене родитељима у контексту 

њиховог већег присуства и ангажмана у животу школе. наставници у оперативним плановима, али и 

реално на часовима користе неки вид самоевалуације – ЛПНЧ или друго, да  јасно разрадимо процедуру 

увођења и адаптације нових ученика и запослених, да повећамо и дефинишемо систем интерног 

награђивања најуспешнијих ученика и наставника,  да негативни став о насиљу у школи буде видљивије 

изражен), са чим смо већ у овој години кренули. Планирамо и да законом предвиђене промене наставних 

предмета  у средњој школи унесемо у Школски програм. 
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6.8. Извештаји о раду стручних тимова 
 

6.8.1. Извештај ораду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 

Област Планиране активности Евалуација 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање тима и 

избор координатора тима 

за предстојећу школску 

годину 

Реализовано у 

потпуности 
август - септембар 

чланови тима 

2) Израда годишњег плана 

рада тима за предстојећу 

школску годину 

Реализовано у 

потпуности 
август - септембар 

3) Израда годишњег и 

полугодишњег извештаја о 

раду тима 

Реализовано у 

потпуности 
септембар, јануар 

4) Дефинисање 

индивидуалних задужења 

чланова тима на 

реализацији и праћењу 

остваривања акционог 

плана 

Реализовано у 

потпуности 
август – септембар 

А
н

а
л

и
за

 п
о

ст
о

је
ћ

ег
 с

т
а

њ
а

 у
 

ш
к

о
л

и
 

1) На седницама тима 

анализирати присуство 

насиља и ког степена 

Реализовано у 

потпуности 
25.09.2019. чланови тима 

2) На седницама 

одељенских и 

наставничких већа 

анализирати присуство 

насиља и ког степена 

Реализовано у 

потпуности 
19.11.2019. 

чланови 

одељенског и 

наставничког 

3) На седницама Савета 

родитеља анализирати 

присуство насиља и ког 

степена 

Реализовано у 

потпуности 
Прво полугодиште 

чланови Савета 

родитеља 

И
н

ф
о

р
м

и
с
а

њ
е 

с
в

и
х

 у
ч

е
сн

и
к

а
 н

а
ст

а
в

н
о
г
 

п
р

о
ц

е
са

 о
 в

р
ст

а
м

а
, 

ст
еп

ен
и

м
а

 и
 н

а
ч

и
н

и
м

а
 

р
еа

г
о

в
а

њ
а

 н
а

 н
а

си
љ

е
 

1) Информисање ученика 

на ЧОС, настави 

и,радионицама 

Реализовано у 

потпуности 

18.10.2019.одржана 

четири часа, по један 

час у сваком разреду 

средње школе 

Одељенске 

старешине, 

наставници, стручни 

сарадници 

2) Израда и излагање паноа 

на тему „За школу без 

насиља“ 

Реализовано у 

потпуности 
октобар 

ученици, стручни 

сарадник 

3) Информисање свих 

запослених путем истицања 

јасних информација на 

табли за обавештења, путем 

индивидуалних разговора и 

на седницама ОВ и НВ 

Реализовано у 

потпуности 
септембар 

стручни 

сарадници, 

директор, 

помоћник 

директора 

4) Информисање родитеља 

на групним и 

индивидуалним 

родитељским састанцима 

Реализовано у 

потпуности 
септембар одељенске старешине, 

стручни сарадници 

П
р

ев
е

н
т

и
в

н
е 

а
к

т
и

в
н

о
ст и

 

1) Реализација ангажованих 
тема на ЧОС 

Реализовано у 

потпуности 18.10.2019. одељенске 
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Област Планиране активности Евалуација 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

2) Извођење превентивних 

радионица 

Реализовано у 

потпуности 

18.10.2019. 

19.12.2019. 

27.12.2019. 

24.01.2020 

старешине, 

стручни 

сарадници, тим 

за сарадњу са 

породицом, тим 

за културну и 

јавну делатност 

3) Организовање 

хуманитарних концерата 

Реализовано у 

потпуном 

обиму са 

делимично 

измењеним 

садржајем 

12.12.2019. 

П
р

о
ц

е
д

у
р

а
 у

 с
л

у
ч

а
ју

 в
и

ш
ег

 н
и

в
о

а
 у

г
р

о
ж

ен
о

ст
и

 

1) Упознавање са садржајем 
пријаве у року од 24 часа 

Није 

реализовано 

Услед одсуства 

насиља другог и 

трећег степена није 

било потребе за 

овим активностима 

чланови тима, 

разредни 

старешина 

2) Процена нивоа 

угрожености детета, и 

заказивање састанка тима 

уколико је ниво 

угрожености 2 или 3 

Није 

реализовано 

3) Одређивање и позивање 

особе значајне за 

разрешавање пријављене 

ситуације 

Није 

реализовано 

4) Вођење листа за 

евиденцију 

Није 

реализовано 

5) Вршење периодичне 

евалуације обрађених 

случајева 

Није 

реализовано 

6) Архивирање 

документације 

Није 

реализовано 

7) Пријављивање 

одговарајућим 

институцијама и праћење 

реализације у случају 

трећег нивоа угрожености 

Није 

реализовано 

О
р

г
а

н
и

зо
в

а
њ

е 
п

о
ја

ч
а

н
о

г
 

в
а

сп
и

т
н

о
г
 р

а
д

а
 

1) Попуњавање пријавног 

листа за угрожавајаћу 

ситуацију од стране 

наставника 

Није 

реализовано 

Услед одсуства 

насиља другог и 

трећег степена није 

било потребе за 

овим активностима 

чланови тима 

одређени за рад са 

конкретним учеником, 

стручни сарадници 

2) Формирање тима од 

стране особе којој је 

пријављена инцидентна 

ситуација (обавезно 

присуство бар једног од 

сталних чланова тима, 

укључивање и 

медицинског особља у 

случају физичке 

повреде) 

Није 

реализовано 
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Област Планиране активности Евалуација 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

3) Тимско разматрање 

свих релевантних 

чињеница и постојеће 

документације, и 

покретање појачаног 

васпитног рада или 

дисплинског поступка 

по потреби 

Није 

реализовано 

С
а

р
а
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 с

а
 С
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М

 (
Ц
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, 
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о
л

и
ц

и
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а

 

у
п

р
а

в
а

, 
С

у
д

..
.)

 

1) Консултације, добијање 

података и информација 
Није 
реализовано 

Услед одсуства 

насиља другог и 

трећег степена није 

било потребе за овим 

активностима 

координатор тима, 

директор, помоћник 

директора 

2) Писање извештаја 
Није 

реализовано 

3) Реализовање васпитних 

мера и поступака 

Није 

реализовано 

4) Организовање 

предавања, трибина, 

конференција 

Није 

реализовано 

 

Током протекле школске године није било присутно насиље другог и трећег степена, па тако није 

било активности планираних за те случајеве. Континуирано и интензивно су се спроводиле 

превентивне активности у оквиру чега је одржано укупно седам радионица. На седницама 

наставничких већа и састанцима Савета родитеља је констатовано одсуство насиља . Тим се током 

године редовно састајао. И наредне године планирамо да задржимо праксу која се показала добром – 

акценат на превентивном раду и константно праћење стања у школи уз реализацију хуманитарних, 

концертних и других активности које афирмишу ученике и дају им простор да се изразе кроз 

конструктиван и креативан рад. 
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6.8.2. Извештај о раду Тима за превенцију употребе дрога у васпитно-образовним установама 

 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација Носиоци активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање тима и избор 

координатораТима за 

предстојећу школску годину. 

август - 

септембар 
реализовано 

чланови тима 

2) Израда годишњег плана рада 

тима за предстојећу школску 

годину. 

август - 

септембар 
реализовано 

3) Израда годишњег извештаја о 

раду тима за претходну школску 

годину. 

август - 

септембар 
реализовано 

4) Дефинисање индивидуалних 

задужења чланова тима на 

реализацији и праћењу 

остваривања акционог плана 

август - 

септембар 
реализовано 

A
к

т
и

в
н

о
ст

и
 с

а
 у

ч
е
н

и
ц

и
м

а
 

1)Интерактивне активности- 

радионице 

друго 

полугодиште 

није 

реализовано 

чланови тима, 

одељенске старешине, 

наставници 

2)Презентације 
друго 

полугодиште 

није 

реализовано 

3) Спортски турнири 

у оквуру 

недеља 

спорта и 

толеранције 

реализовано 

у већем 

обиму од 

планираног 

4) Активности поводом 

обележавања Светског дана 

борбе против сиде (на настави, 

ЧОСу) 

децембар реализовано 

5) Трибине ученика других 

школа- вршњачка едукација 

друго 

полугодиште 

није 

реализовано 

А
к

т
и

в
н

о
ст

и
 с

а
 н

а
ст

а
в

н
и

ц
и

м
а

 

1) Мотивисање наставника на 

стручно усавршавање у области 

која омогућава развијање 

компетенције за рад са 

ученицима и родитељима 

прво 

полугодиште 

делимично 

реализовано 

чланови Тима за стручно 

усавршавање,  директор, 

помоћник директора, 

психолог 

2) Упознавање са обавезама и 

процедурама реаговања у 

сличајевима сумње или сазнања 

о употреби дрога (процедуре) 

септембар реализовано 

3) Инструисање одељенских 

старешина да у рад одељенске 

зајднице уврсте садржаје које 

превенирају коришћење дрога 

(одељењске старешине упознају 

ученике са законском 

регулативом процедурама ) 

септембар реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација Носиоци активности 

А
к

т
и

в
н

о
ст

и
 с

а
 р

о
д

и
т
ељ

и
м

а
 1) Позив родитељима да се 

професионално укључе у рад 

Тима 

прво 

полугодиште 

реализовано 

на 

родитељском 

састанку 

директор, чланови тима, 

одељенске старешине 

2)Упознавање родитеља са 

примарном, секундарном и 

терцијарном заштитом од 

наркоманије на групним или 

индивидуалним састанцима  

септембар-

новембар 

реализовано 

на 

родитељском 

састанку 

3) Организовање бар једне 

радионице или трибине 

намењене родитељима 

друго 

полугодиште 

није 

реализовано 
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л
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ш
т
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Ц

С
Р

 

1) Трибина „Превенција болести 

зависности“, гост лекар из Дома 

здравља „Драга Љочић“ 

друго 

полугодиште 

није 

реализовано 
чланови тима,одељенске 

старешине, директор, 

лекар из Дома здравља 

„Драга Љочић, стручњак 

из 

институцијеспољашње 

мреже подршке (Завод 

за јавно здравље...) 

2) Организовање   бар  једне 

радионице намењене 

родитељима 

друго 

полугодиште 

није 

реализовано 

3) Уколико буде случајева 

злоупотребе дрога – законом 

прописана сарадња са 

спољашњом мрежом 

по потреби 

током целе 

године 

није 

реализовано, 

није било 

потребе 

 

Констатовано је да су успешно реализоване превентивне активности до краја полугодишта: обележен је 

Светски  дан  борбе против сиде разговорима и дискусијом на ЧОС-овима, као и спортске активности. 

Наставница Љиљана Видић је подстакла и испратила учешће ученика на спортским такмичењима, а 

посебно истичемо општинско и окружно такмичење из пливања, где је наш ученик Ђорђе Тодић освојио 

прву награду и обезбедио пласман на такмичење вишег ранга. Предвиђено мотивисање наставника на 

стручно усавршавање у области која омогућава развијање компетенције за рад са ученицима и 

родитељима је реализовано упућивањем на интернет садржаје препоручене од стране Министарства 

просвете. Одељењске старешине су потом на родитељским састанцима родитеље упутиле на овај сајт и 

позвале на учешће у раду тима по жељи, могућности и потреби.  

Корона вирус је спречио реализацију већине активности планираних за друго полугодиште. Договор 

између чланова тима, али и са сарадницима из Завода за јавно здравље је да се ове активности реализују 

током идуће школске године. Како није било случајева злоупотребе дрога у школи, није било потребе за 

укључивањем других институција из спољашње мреже подршке.   



Извештај о раду школе за школску 2019/20. годину 

 

206 Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 

 

 

6.8.3. Извештај о раду Тима за културну и јавну делатност и маркетинг школе 

 

 

р.б. назив концерта место одржавања датум 

1. Манифестација „Шабац првацима Шапца” Градски трг Шабац 02.09.2019. 

2. 
Млади таленти града Шапца у оквиру 8. 

Београдског Шопен Феста 
Народно позориште Шабац 18.10.2019. 

3. Концерт филмске музике Музеј шабачких Јевреја 25.10.2019. 

4. Промотивни концерт за најмлађе 
Културни центар у  

Прњавору 
28.10.2019. 

5. Обележавање Дана ослобођења у Великом рату  
Порта цркве Светог Петра и 

Павла, Шабац 
02.11.2019. 

6. Концерт бивших ученика Свечана сала школе 15.11.2019. 

7. Концерт пијанисте Александра Синчука Свечана сала школе 27.11.2019. 

8. 
Концерт „Дуа интима“ - вокална лирика Милоја 

Милојевића 
Свечана сала школе 10.12.2019. 

9. Концерт барокне музике Музеј шабачких Јевреја 13.12.2019. 

10. Новогодишњи концерт солфеђиста Свечана сала школе 23.12.2019. 

11. Новогодишњи концерт ученика Музеј шабачких Јевреја 26.12.2019. 

12. Новогодишњи концерт професора Свечана сала школе 27.12.2019. 

13. Свечана Светосавска академија Свечана сала школе 27.01.2020. 

14. 
Концерт пријатељства гудачких одсека ваљевске и 

шабачке школе 
Свечана сала школе 30.01.2020. 

15. 
Концерт победника и лауреата 24. Међународног 

такмичења младих пијаниста 
Свечана сала школе 02.03.2020. 

16. Осмомартовски концерт Свечана сала школе 09.03.2020. 

17. 
Завршни концерт 9. Фестивала гудача у Шапцу - 

Марко Јосифовски 
Свечана сала школе 14.03.2020. 

18. 
Дан града Шапца и свечано откривање споменика 

Јеврему Обреновићу 
Цветни трг, Шабац 13.06.2020. 
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У току школске 2019/2020. године планирано је 15 концерата ученика и професора школе, 

неколико концерата гостујућих уметника, два такмичења у организацији школе, наступи ученика на 

различитим манифестацијама у граду, као и сарадња са основним школама на подручју града Шапца. 

Нажалост, због увођења ванредног стања у Републици Србији концертна сезона је прекинута 16.03.2020. 

године, а сви наступи и такмичења отказани до краја текуће школске године. 

 Организовано је 13 концерата, од којих 5 припада концертној сезони започетој у фебруару 2019. 

године: Концерт филмске музике, Концерт бивших ученика, Концерт барокне музике, Новогодишњи 

концерт ученика и Новогодишњи концерт професора. Ово су били концерти мултимедијалног карактера, 

јер су поред извођења дела класичне музике укључивали и видео пројекције и сценографију.  

 Посебно треба издвојити Концерт филмске музике који је представљао спој музике, слике и 

речи, а обухватио је највећа филмска остварења двадесетог века, Концерт пијанисте Александра 

Синчука, као и Новогодишњи концерт професора на којем су извођена дела Јохана Штрауса Млађег и 

Петра Илича Чајковског као омаж Бечком новогодишњем концерту, док су као специјални гости 

наступиле су полазнице балетске школе Центра иа игру Шабац. 

 Поред организације концерата, чланови Тима за културну и јавну делатност и маркетинг школе 

помогли су у организацији 24. Међународног такмичења младих пијаниста, 9. Фестивала гудача у 

Шапцу, Јувентус феста, обележавању Дечије недеље, организовању Новогодишњег маскембала за 

ученике припремног разреда и децу запослених. Остварена је сарадња са Основном школом „Николај 

Велимировић”, Основном школом „Стојан Новаковић”, Школом примењених уметности Шабац, 

вртићима „Цинци-Линци”, „Младост” и  „Снежана”.  

 У току ванредног стања професори и ученици школе снимили су песму „Код куће останимо” за 

коју је спот урадио шабачки фотограф Ђорђе Ђерић, док су чланови Тима били задужени за маркетинг и 

промоцију песме на локалним телевизијама, у писаним и онлајн медијима. 

 Концертна активност школе, такмичења која су организована у школи као и конкурси за упис 

ученика пропраћени су објавама у листу „Глас Подриња”, гостовањима на Телевизији Шабац, 

Телевизији Ас и Телевизији Коперникус. Редовно је ажуриран сајт и званична ФБ страница школе на 

којој су поред наступа у школи, забележени остали јавни наступи и ваннаставне активности ученика. 
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6.8.4. Извештај о раду Тима за реализацију школских пројеката - 24. међународно такмичење 

младих пијаниста 

 

 

24. Међународно пијанистичко такмичење у Шапцу одржано је у периоду од 28.2. до 1.3.2020. године. 

Пријављен је 91 учесник у дисциплини клавир соло. Такмичари су наступали у оквиру шест категорија 

(преткатегорија, и пет старијих категорија). Учесници су долазили из Босне и Херцеговине, Македоније, 

Хрватске, Румуније, Црне Горе, Израела, Украјине и Србије.  

 

Чланови жирија за преткатегорију, А и Б категорију су били проф. Марија Максимова (Скопље, 

Македонија), проф. Олга Борзенко (Нови Сад, Србија) и проф. Тања Козлова (Тел-Авив, Израел). 

Чланови жирија за Ц категорију су били проф. Олга Борзенко (Нови Сад, Србија), проф. Тања Козлова 

(Тел-Авив, Израел), проф. Манлио Пинто ( Рим, Италија). Чланови жирија за Д и Е категорију су били 

проф. Доријан Лељак (Нови Сад, Србија), проф. Владимир Милошевић (Београд, Србија), проф. Манлио 

Пинто (Рим, Италија), проф. Олга Цинкобурова (Сплит, Хрватска) и проф. Тања Козлова (Тел-Авив, 

Израел).  

 

Такмичари који су били победници у својој категорији су:  

1. Преткатегорија - Сретковић Ким, Сремска Митровица, Србија, класа проф. Душанка Гавриловић 

2. А категорија - Капелyсхник Схани, Тел-Авив, Израел, класа проф. Тања Козлова 

3. Б категорија - Чернухин Иван, Нови Сад, Србија, класа проф. Олга Борзенко 

4. Ц категорија - Бондар Анастасија, Одеса, Украјина, класа проф. Валентyна Гладка 

5. Д категорија - Ђоројевић Никола, Приједор, БиХ, класа проф. Анђела Лајић  

6. Е категорија - Јовићевић Анђела, Београд, Србија, класа проф. Татјана Ђорђевић 

 

Лауреат 24. међународног такмичења за млађе категорије (преткатегорија, А, Б и Ц категорија) је била 

Капелусхни Схани, Тел-Авив, Израел, класа проф. Тања Козлова, која је наступала у оквиру А 

категорије и освојила максималних 100 бодова.  

Лауреат за старије категорије (Д и Е категорије) је био Ђоројевић Никола, Приједор, Босна и 

Херцеговина, класа проф. Анђеле Лајић, који је наступио у оквиру Д категорије и освојио максималних 

100 бодова.  

 

Победник у свакој категорији освојио је трофеј Такмичења и учешће на свечаном отварању 25- ог 

такмичења младих пијаниста извођењем једног става концерта са гудачким оркестром. Лауреати су 

освојили трофеј "Лауреат Такмичења" и учешће на свечаном отварању наредног такмичења извођењем 

целог концерта са гудачким оркестром.  

Три најбоље пласирана такмичара из сваке категорије добили су медаљу такмичења и наступили су на 

свечаном концерту затварања 24-ог Међународног такмичења младих пијаниста. Из музичке школе 

"Михаило Вукдраговић" ове награде су освојили: Б категорија - Спасић Михаило, класа проф. Хелена 

Давидовић, Ц категорија - Јовановић Страхиња , класа проф. Гоара Лазић, Д категорија - Милутиновић 

Александра, класа проф. Гоара Лазић.  

Педагози су добили дипломе за учешће на такмичењу и почасне дипломе за високо пласиране 

такмичаре. Жири је такође доделио и посебну награду најмлађем учеснику такмичења, Ракић Софији, 

Апатин, Србија, класа проф. Ева Анталовић. 

 

Организатор такмичења 

проф. Гоара Лазић 

 
 

 



6. Извештаји о раду 

 

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац 209 

 

6.8.5. Извештај о раду Тима за реализацију школских пројеката – 9. Фестивал гудача Шабац 

 

 

Фестивал гудача је осмишљен као такмичење са намером да буде мотивишуће искуство за све ученике и 

њихове професоре. Поносни смо што се такмичење одржава већ девети пут са изузетним успехом. 

2012.године одржана је прва међуокружна смотра на којој су учествовали ученици гудачког одсека 

школа из региона (Ваљево, Лозница, Рума и Сремска Митровица). Већ наредних година додате су 

дисциплине виола и виолончело тако да такмичење прераста у „Фестивал гудача“. За девет година, на 

фестивалу је учествовало преко осам стотина ученика. Пракса нам је да сваке године угостимо новог 

председника жирија, еминентног професора и извођача, чији концерти представљају и завршницу 

фестивала. Част нам је била да сарађујемо и слушамо професоре:Љубомира Михаиловића, Флоријана 

Балажа, Михаила Будинског, Роберта Лакатоша, Николу Алексића и Марка Јосифовског који је са 

својом ћерком Анђелом наступио на завршници „9.Фестивала гудача“. 

 

„9. Фестивал гудача“ одржан је 14.марта 2020.године, као последњи музички догађај у Србији пре 

увођења ванредног стања. Број пријављених учесника је видно одскочио од броја предходних година, те 

су упркос новонасталој ситуацији на фестивалу наступила 72 ученика. Ученици су се такмичили у 4 

дисциплине: виолина, виола, виолончело и камерна музика, у 10 категорија. 

Победници категорија: 

 

(дисциплина виолина): 

Преткатегорија: Глигорић Лазар (МШ „Петар Кранчевић“ Ср.Митровица, класа - Милан Чизмић) 

1. категорија: Петровић Александар (МШ „Живорад Грбић“ Ваљево, класа - Снежана Стевановић) 

2. категорија: Ристић Небојша (МШ „Живорад Грбић“ Ваљево, класа - Снежана Стевановић) 

3. категорија: Пољански Марија (МШ “Јосип Славенски“ Нови Сад, класа - Милан Чизмић) 

4. категорија: Петровић Немања (МШ „Михаило Вукдраговић“ Шабац, класа - Милан Богдановић) 

5. категорија: Трипковић Милан (МШ “Јосип Славенски“ Нови Сад, класа - Славица Ранковић) 

6. категорија: Христов Сара (МШ Ниш, класа –Миљана Христов) 

7. категорија: Пачарски Јелена (МШ “Петар Кранчевић„ Ср.Митровица, класа – Милан Чизмић) 

8. категорија: Ђурђица Алексић (МШ „Војислав Лале Станковић“ Ужице, класа – Дане Зорзић) 

9. категорија: Симона Деретић (МШ “Исидор Бајић“ Нови Сад, класа - Арабела Фрациле Зорјан) 

10. категорија: Бојана Вујић (МШ “Живорад Грбић“ Ваљево, класа - Александра Миливојевић - Јоцић) 

 

(дисциплина виола): 

10.категорија: Јелисавета Савић (МШ „Живорад Грбић“ Ваљево, класа - Милена Мартинов - Стојковић) 

  

(дисциплина виолончело): 

Преткатегорија: Ива Симић (МШ “Михаило Вукдраговић“ Шабац, класа - Кристина Иванковић) 

1. категорија: Трифу Дора (МШ “Мокрањац“ Београд, класа - Дејан Травица) 

2. категорија: Калина Филиповић (МШ “Живорад Грбић“ Ваљево, класа - Даница Крунић 

4. категорија: Божић Јован (МШ „Петар Кранчевић“ Ср.Митровица, класа Александар Ђорђевић) 

5. категорија: Крунић Емилија (МШ “Живорад Грбић“ Ваљево, класа Даница Крунић) 

7. категорија: Павловић Тијана (МШ “Живорад Грбић“ Ваљево, класа Даница Крунић) 

9. категорија: Ксенија Ђурић (МШ “Михаило Вукдраговић“ Шабац, класа Кристина Иванковић) 

 

(дисциплина камерна музика): 

2. категорија: Дуо виолина “Мар-Мар“ (ОМШ „Јосип Славенски“ Нови Сад, класа - Милан Чизмић) 

4. категорија: Трио “Долче“ (МШ „Михаило Вукдраговић“ Шабац, класа - Кристина  Иванковић) 

 

Награду Апсолутног победника фестивала однела је Ђурђица Алексић у дисциплини виолина, такмичар 

8. категорије, са освојених максималних 100 бодова, која је награђена од стране организатора фестивала 

новчаном наградом. Ђурђица је ученик МШ „Војислав Лале Стефановић“ из Ужица, класа наставник 

Дане Зорзић. 

 

Пласман свих учесника МШ“Михаило Вукдраговић“Шабац: 

 

1. Ива Симић, 1.награда, класа: Кристина Иванковић 

2. Даница Пандуровић, 1. награда, класа: Милан Богдановић 

3. Стефан Николић, 1. награда, класа: Горан Димитријевић 
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4. Јована Симић, 1. награда, класа: Жељко Јанковић 

5. Александар Пајичић, 2. награда, класа: Драгана Гајић - Милошевић 

6. Андреа Вукашиновић,1. награда, класа: Жељко Јанковић 

7.Лука Ивановић, 2.награда, класа: Горан Димитријевић 

8. Ена Бојић, 1.награда, класа: Драгана Гајић –Милошевић 

9. Немања Петровић, 1.награда, класа: Милан Богдановић 

10. Марта Јовичић, 2. награда, класа: Љиљана Максимовић 

11. Кристина Уриегас, 2. награда, класа: Љиљана Максимовић 

12. Драгана Мићић, 2. награда, класа: Љиљана Максимовић 

13. Анђелија Крсмановић, 3. награда, класа: Љиљана Максимовић 

14. Анастасија Милетић, 2. награда, класа: Љиљана Максимовић 

15. Ксенија Ђурић, 1. награда, класа - Кристина Иванковић 

16. Анђела Сенић, 2. награда, класа: Милан Богдановић 

17. Јелена Јокић, 2. награда, класа: Жељко Јанковић 

18. Трио „Долче“, 1. награда, класа - Кристина Иванковић 

 

Судећи по реакцијама учесника, њихових професора и родитеља, надамо се још већем одзиву наредне 

године, и настојимо да „Фестивал гудача“ прерасте у фестивал међународног карактера.  

 

Руководилац стручног већа гудачког одсека: 

проф. Драгана Гајић-Милошевић  
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6.8.6. Извештај о раду Тима за професионални развој 

 

 

Стручно усавршавање – Акредитовани семинари 

 

Р.бр. Презиме и име 
Акредитовани семинари Стручни 

скупови 

Укупно 

сати К1 К2 К3 К4 

1.  Алимпић Татјана       

2.  Андријанић Ђорђе  8 24   32 

3.  Богдановић Милан       

4.  Вардл Мирјана       

5.  Васић Александра       

6.  Васић Мирјана       

7.  Видић Љиљана       

8.  
Влаисављевић 

Небојша 
      

9.  Гајић Драгана       

10.  Гачевић Николина       

11.  Гератовић Ивана       

12.  Гођевац Марија       

13.  Давидовић Хелена       

14.  Дакић Биљана       

15.  Димитријевић Божицa       

16.  Димитријевић Горан       

17.  Ђурђевић Немања       

18.  Живковић Соња       

19.  Зидарић Јелена       

20.  Зидарић Милица       

21.  Зидарић Нада       

22.  Иванковић Кристина       

23.  Исaковић Taмара       

24.  Јаковљевић Јован       

25.  Јанковић Жељко       

26.  Јевтић Јелена       

27.  Јекић Борис       

28.  Јекић Душан       
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Р.бр. Презиме и име 
Акредитовани семинари 

Стручни 

скупови 

Укупно 

сати К1 К2 К3 К4 

29.  Јекић Мирјана  8 24   32 

30.  Јовић Невена       

31.  Јовић Стеван       

32.  Јовичић Гордана       

33.  Каличанин Младен       

34.  Каличанин Наташа       

35.  Каранфиловић Душан       

36.  Карић Драган  8 24   32 

37.  Карић Никола       

38.  Ковачевић Јованка       

39.  Кончар Александар       

40.  Лазић Војин       

41.  Лазић Гоара       

42.  Лукић Душан       

43.  Макевић Ангела       

44.  Макевић Милица       

45.  Максимовић Љиљана       

46.  Максимовић Љубицa       

47.  Маринковић Мирјана       

48.  Марковић Марија  8 24   32 

49.  Марковић Милан       

50.  Милетић Марко       

51.  Милутиновић Милош       

52.  Миљевић Татјана       

53.  Митровић Верица       

54.  Михаиловић Горан       

55.  Мркић Зорана       

56.  Никачевић Ирена       

57.  Николић Слађана       

58.  Новаковић Бранко       

59.  Пандуровић Гордана       
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Р.бр. Презиме и име 
Акредитовани семинари 

Стручни 

скупови 

Укупно 

сати К1 К2 К3 К4 

60.  Панић Владимир       

61.  Пантелић Мирјана  24 8   32 

62.  Поповић Катарина  40    40 

63.  Прица Биљана   16   16 

64.  Пуповац Александар       

65.  Радиновић Марина       

66.  Радовановић Тања       

67.  Симић Душан 8     8 

68.  Симић Маја       

69.  Спасић Горан  24    24 

70.  
Спасојевић Пајић 

Милена 
 8    8 

71.  Станојевић Станислав       

72.  Тадић Ненад       

73.  
Тодоровић 

Александрa 
      

74.  Тошић Богдан       

75.  Трифуновић Јелена       

76.  Филиповић Ђорђе       

77.  Шалаи Тибор Снежана 40    1 41 

УКУПНО 48 128 120 0 1 297 
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Стручно усавршавање – 44 сата у оквиру установе 

 

Р.бр. Презиме и име 

Број сати 

Укупно 

сати као 

реализатор 

као 

слушалац 

број 

одржаних 

угледних 

часова 

1.  Алимпић Татјана 16 11 - 27 

2.  Богдановић Милан     

3.  Вардл Мирјана     

4.  Васић Александра 40 36 - 76 

5.  Васић Мирјана 40 39 - 79 

6.  Видић Љиљана - 17 - 17 

7.  Влаисављевић Небојша     

8.  Гајић Драгана 24 16 - 40 

9.  Гератовић Ивана     

10.  Гођевац Марија     

11.  Давидовић Хелена 56 26 - 82 

12.  Дакић Биљана     

13.  Димитријевић Божицa 32 1 - 33 

14.  Димитријевић Горан 32 2 - 34 

15.  Ђурђевић Немања     

16.  Живковић Соња     

17.  Зидарић Јелена 32 15 - 47 

18.  Зидарић Милица     

19.  Зидарић Нада 8 20  28 

20.  Иванковић Кристина 48 8 - 56 

21.  Јаковљевић Јован     

22.  Јанковић Жељко     

23.  Јевтић Јелена     

24.  Јекић Борис 80 2 - 82 

25.  Јекић Мирјана 32 35 - 67 

26.  Јовић Невена 8 10 1 18 

27.  Јовић Стеван 88 32 - 120 

28.  Јовичић Гордана 64 42 - 106 

29.  Каличанин Младен     
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Р.бр. Презиме и име 

Број сати 

Укупно 

сати као 

реализатор 

као 

слушалац 

број 

одржаних 

угледних 

часова 

30.  Каличанин Наташа     

31.  Каранфиловић Душан 39 26 1 65 

32.  Карић Никола     

33.  Ковачевић Јованка     

34.  Лазић Војин     

35.  Лазић Гоара     

36.  Лукић Душан     

37.  Макевић Ангела     

38.  Макевић Милица     

39.  Максимовић Љиљана 120 9 1 129 

40.  Максимовић Љубицa     

41.  Марковић Марија 32 42 - 74 

42.  Милетић Марко 32 21 - 53 

43.  Милутиновић Милош     

44.  Миљевић Татјана     

45.  Митровић Верица     

46.  Михаиловић Горан     

47.  Мркић Зорана 44 7 1 51 

48.  Никачевић Ирена     

49.  Николић Слађана     

50.  Новаковић Бранко     

51.  Пандуровић Гордана     

52.  Панић Владимир     

53.  Пантелић Мирјана 62 49 - 111 

54.  Поповић Катарина 16 15 2 31 

55.  Прица Биљана 42 18 - 60 

56.  Пуповац Александар     

57.  Пушкић Исидора 16 17 - 33 

58.  Радиновић Марина     

59.  Радовановић Тања     
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Р.бр. Презиме и име 

Број сати 

Укупно 

сати као 

реализатор 

као 

слушалац 

број 

одржаних 

угледних 

часова 

60.  Симић Душан  2  2 

61.  Симић Маја     

62.  Спасић Горан 16 30 - 46 

63.  Спасојевић Пајић Милена 56 2 1 58 

64.  Станојевић Станислав     

65.  Тадић Ненад     

66.  Тодоровић Александрa 16 - - 16 

67.  Тошић Богдан     

68.  Трифуновић Јелена     

69.  Филиповић Ђорђе     

70.  Шалаи Тибор Снежана 12 27  39 

УКУПНО    1087 547 7 1680 

 

 

 

 

Током  школске 2019/20. године, од укупног броја запослених (77), акредитоване семинаре је похађало 

11 запослених (14%) који су укупно остварили 297 сати стручног усавршавања. По компетенцијама: К1 

– 48 сати, К2 – 128 сати, К3 – 120 сати, К4 – 0. 

Од укупног броја запослених (70) у оквиру усавршавања унутар установе прикупљене сате има 30 

запослених (43%), док 40 запослених (57%) нису по евиденцији реализовали ни један сат стручног 

усавршавања у оквиру установе. Укупно су  остварили 1680 сати, и то 1087 као реализатори, а 547 као 

слушаоци. Одржано је 7 угледних часова, које су одржали  следећи наставници: Јовић Невена, 

Каранфиловић Душан, Максимовић Љиљана, Мркић Зорана, Спасојевић Пајић Милена, Поповић 

Катарина (2).  

Треба нагласити да су наставници у школској 2019/2020. због пандемије, имали мање могућности за 

потпуну реализацију планираног стручног усавршавања. 

У наредном периоду, приликом израде индивидуалног плана стручног усавршавања, наставници треба 

да воде рачуна које компетенције им недостају, и да на њих ставе акценат. Даље, препорука је да се 

поштује обавезно држање угледних часова свих наставника, бар један у току школске године. Такође, 

потребан је бољи одзив запослених у погледу благовременог слања података о реализиваном стручном 

усавршавању. 
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6.8.7. Извештај о раду Тима за педагошко-инструктивни надзор 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање тима и избор 

координатора тима за предстојећу 

школску годину 

август - септембар реализовано 

чланови 

тима, 

стручни 

сарадник 

2) Израда годишњег плана рада 

тима за предстојећу школску 

годину 

август - септембар реализовано 

3) Израда годишњег извештаја о 

раду тима за претходну школску 

годину 

август - септембар реализовано 

4) Дефинисање индивидуалних 

задужења чланова тима на 

реализацији и праћењу 

остваривања акционог плана 

август – септембар реализовано 

5) Спрововођење процедура за 

увођење у рад приправника,  

кандидата за лиценцу (менторство, 

посета часовима, анализа и 

праћење документације) 

током године реализовано 

П
И

Р
 с

а
 п

р
и

п
р

а
в

н
и

ц
и

м
а

 и
 с

в
и

м
 н

а
ст

а
в

н
и

ц
и

м
а

 

1) Посете редовној настави, 

угледним и огледним часовима 
током године реализовано 

чланови 

тима, 

педгошки 

колегијум, 

директор,  

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 

 

2) Посете часовима који заједно 

реализује више наставника 
током године реализовано 

3) Подршка наставницима у 

превазилажењу тешкоћа и 

увођењу иновација 

по потреби реализовано 

4) Помоћ у изради портфолиа-

личних развојних планова и 

самовредновања и у унапређивању 

наставе 

септембар-октобар реализовано 

5) Спрововођење процедура за 

увођење у рад приправника,  

кандидата за лиценцу (менторство, 

посета часовима, анализа и 

праћење документације) 

током године реализовано 

И
н

с
т
р

у
к

т
и

в
н

и
, 

к
о

р
ек

т
и

в
н

и
 р

а
д

 е
а

 

ш
к

о
л

ск
и

м
 т

и
м

о
в

и
м

а
 

1)Инструктивни и корективни рад 

са Тимом за професионално 

усавршавање 

 

септембар, јун, по 

потреби 

делимично 

реализовано 

чланови 

тима, 

педгошки 

колегијум, 

директор,  

помоћник 

директора, 

стручни 

сарадници 

 

2) Инструктивни и корективни рад 

са Тимом за инклузивно 

образовање 

септембар-

новембар, јун, по 

потреби 

реализовано 

3) Сарадња са Тимом за 

самовредновање и Активима за 

развојно планирање и развој 

школског програма 

септембар-

новембар, јун, по 

потреби 

реализовано 

П
о

се
т е 

ч
а

с

о
в

и

м
а
 

1) Богдановић Милан 15.11.2019. реализовано 
чланови 

тима 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

2) Васић Александра 21.11.2019. реализовано 

3) Видић Љиљана октобар 
није 

реализовано 

4) Влаисављевић Небојша 18.11.2019. реализовано 

5) Гајић Драгана 22.11.2019. реализовано 

6) Гајић Марија 22.11.2019. реализовано 

7) Гођевац Марија 26.11.2019. реализовано 

8) Димитријевић Горан 25.11.2019. реализовано 

9) Добривојевић Весна 11.12.2019. реализовано 

10) Ђурић Ивана 15.11.2019. реализовано 

11) Живковић Соња 19.11.2019. реализовано 

12) Иванић Иван новембар 
није 

реализовано 

13) Иванковић Кристина 15.11.2019. реализовано 

14) Јаковљевић Јован 19.11.2019. реализовано 

15) Јанковић Жељко 15.11.2019. реализовано 

16) Јевтић Јелена 4.10.2019. реализовано 

17) Јекић Мирјана децембар 
није 

реализовано 

18) Јовић Невена 20.11.2019. реализовано 

19) Јовичић Гордана март 
није 

реализовано 

20) Каличанин Наташа 25.11.2019. реализовано 

21) Каранфиловић Душан март 
није 

реализовано 

22) Карић Никола 25.11.2019. реализовано 

23) Лазић Војин март реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

24) Лукић Душан март реализовано 

25) Макевић Милица 14.11.2019. реализовано 

26) Максимовић Љубицa јануар 
није 

реализовано 

27) Манојловић Драгољуб фебруар 
није 

реализовано 

28) Миловановић Тамара 22.11.2019. реализовано 

29) Милутиновић Милош март 
није 

реализовано 

30) Миљевић Татјана 22.11.2019. реализовано 

31) Миросавић Никола 22.11.2019. реализовано 

32) Митровић Верица март 
није 

реализовано 

33) Михаиловић Горан март 
није 

реализовано 

34) Николић Слађана март 
није 

реализовано 

35) Новаковић Бранко март 
није 

реализовано 

36) Пандуровић Гордана април 
није 

реализовано 

37) Панић Владимир април  
није 

реализовано 

38) Поповић Катарина 20.11.2019. реализовано 

39) Пушкић Исидора 19.11.2019. реализовано 

40) Савић Милан април 
није 

реализовано 

41) Симић Маја 22.11.2019. реализовано 

42) Совиљ Бојана април 
није 

реализовано 

43) Степановић Весна 21.11.2019. реализовано 

44) Тодоровић Александра  14.11.2019. реализовано 

45) Тошић Богдан мај 
није 

реализовано 

46) Трифуновић Јелена мај 
није 

реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

47) Филиповић Ђорђе 15.11.2019. реализовано 

48) Шалаи Тибор Снежана мај 
није 

реализовано 

 

Рад тима за ПИН је био интензиван и ефикасан, све до почетка епидемије, у марту, када је онемогућена 

настава, а самим тим и посета часовима. Осим планираних, посећени су и  часови наставника: Јелене 

Зидарић 22.11.2019, Душана Симића, 21.11.2019. као и  угледни часови којих је било мање од 

планираног на почетку школске године. 

Према подацима психолога који води документацију о приправницима и менторима са четири 

наставника који су у процедури за стицање лиценце (приправници) се интензивно радило, а за два 

кандидата је послат захтев у министарство после коректно урађеног часа пред комисијом. 

Интензивно се радило на инструктивном, корективном раду са школским тимовима и активима, као и са 

свим наставницима, посебно у периоду пред долазак екстерне контроле и на почетку увођења наставе на 

даљину. 

У будућем раду ће се појачано посветити пажња посвећена оним индикаторима који су приликом 

екстерне контроле оцењени нижим оценама : у оквиру рада Тима за сарадњу са породицом да се уведе 

још конкретних активности које би и на почетку и током школске године биле понуђене родитељима у 

контексту њиховог већег присуства и ангажмана у животу школе. Наставници треба да у оперативним 

плановима, али и реално на часовима редовније користе неки вид самоевалуације. Потребно је јасно 

разрадити процедуру увођења и адаптације нових ученика и запослених. Потребно је повећати и 

дефинисати систем интерног награђивања најуспешнијих ученика и наставника. Потребно је да 

негативни став о насиљу у школи буде видљивије изражен. 

Ипак се на основу оцена часова које је посетила екстерна контрола и које су биле изнад 2,50 може рећи 

да је део активности вежан за конкретну реализацију наставе коректан, а тим и рад овог тима успешан, 

са свешћу и намером да се унапреди у будућности. 
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6.8.8. Извештај о раду Тима за самовредновање рада школе 

 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање тима и избор 

координатора тима за 

предстојећу школску годину 

август - 

септембар 
реализовано 

чланови тима, 

стручни сарадник 

2) Израда годишњег плана рада 

тима за предстојећу школску 

годину 

август - 

септембар 
реализовано 

3) Израда годишњег извештаја о 

раду тима за претходну школску 

годину 

август - 

септембар 
реализовано 

4) Дефинисање индивидуалних 

задужења чланова тима на 

реализацији и праћењу 

остваривања акционог плана 

август – 

септембар 
реализовано 

П
р

а
ћ

ењ
е 

е
ф

ек
а

т
а

 у
н

а
п

р
еђ

и
в

а
њ

а
 

п
р

о
г
р

а
м

и
р

а
њ

а
, 

п
л

а
н

и
р

а
њ

а
 и

 и
зв

еш
т
а

в
а

њ
а

 1)Праћење спровођења 

прошлогодишњих  мера 

унапређивања (да ли запослени 

редовно и коректно праве и 

реализују планове) 

континуирано 

током године 
реализовано 

чланови тима, 

стручни сарадник, 

директор, помоћник 

директора 

2) Редовно праћење вођења 

педагошке документације (да ли 

се уредно и валидно воде 

дневници) 

континуирано 

током године 
реализовано 

3) Праћење ефеката мера 

уведених претходне школске 

године 

септембар-јун реализовано 

4 ) Анализа и унапређивање 

Школског плана на онову 

самовредновања 

током године реализовано 

П
р

а
ћ

ењ
е 

е
ф

ек
а

т
а

 

у
н

а
п

р
еђ

и
в

а
њ

а
 о

б
р

а
зо

в
н

и
х

 

п
о

ст
и

г
н

у
ћ

а
 

1) Интензивнији рад на ИОП-у, 

упућивање наставника,праћење 

постигнућа ученика, корекција 

појединачних планова по потреби 

током године реализовано 

чланови тима, Тим за 

инклузивно 

образовање, стручни 

сарадници, 

наставници 

2) Анализа ефеката унапређивања 

рада Тима за инклузивно 

образовање 

јун реализовано 

3) Праћење спровођења и ефеката 

мера за повећање броја 

матураната уписаних на 

факултет, посебно ФМУ 

током године 
делимично 

реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

П
р

а
ћ

ењ
е 

 ф
у

н
к

ц
и

о
н

и
са

њ
а

 п
о

д
р

ш
к

е 
у

ч
е
н

и
ц

и
м

а
 

1) Праћење и вредновање рада са 

ученицима из осетњивих група, 

ученицима са потребама за ИОП-

ом 

током године реализовано 

чланови тима, Тим за 

инклузивно 

образовање, стручни 

сарадници, 

наставници 

2) Праћење и вредновање 

активности усмерених на 

развијање социјалних вештина 

ученика 

током године реализовано 

3) Праћење и вредновање 

активности усмерених на 

промоцију здравих стилова 

живота, права детета, заштите 

човекове околине 

током године реализовано 

4) Праћење и вредновање 

активности усмерених на 

професионални развој ученика, 

каријерно вођење 

током године реализовано 

5) Праћење и вредновање 

активности усмерених на 

подршку ученицима при 

преласку из једног у други 

образовни циклус 

током године реализовано 

П
р

а
ћ

ењ
е 

м
ер

а
 и

 е
ф

ек
а

т
а

 у
н

а
п

р
еђ

и
в

а
њ

а
 у

 о
б

л
а

си
 

ет
о

са
 

1) Праћење мера и ефеката 

унапређивања промоције 

резултата ученика и наставника у 

школи 

током године реализовано 

чланови тима, Тим за 

инклузивно 

образовање, стручни 

сарадници, 

наставници, 

директор, помоћник 

директора 

2) Праћење мера и ефеката 

унапређивања промоције 

резултата ученика и наставника у 

локалној средини 

током године реализовано 

3) Праћење мера и ефеката 

унапређивања промоције 

резултата ученика и наставника  

на сајту школе 

током године реализовано 

4) Праћење и евалуација 

присутне сарадње са родитељима 

(заједничке активности у циљу 

јачања осећања припадности 

школи) 

током године реализовано 

5) Праћење планирања, 

спровођења и ефеката пројекта 

сарадње са музичком 

институцијом  у иностранству 

септембар-

март 

делимично 

реализовано 

И
ст
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а

ж
и
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а
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у
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к

ц
и
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м

о
в

р
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н
о

в
а

њ
а
 

1) Спровођење анкетирања април није реализовано 
стручни сарадници, 

чланови тима, 

директор, помоћник 

директора 2) Прикупљање и анализа 

добијених података 
мај-јун 

 није 

реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

3)Тумачење резултата и 

имплементација испитивањем 

добијених потреба за променом 

или задржавањем овогодишњег 

начина рада у будући школски 

план и програм 

март-јул 

није 

реализовано, 

реализовано је 

ова активност у 

контексту 

екстерног 

вредновања 

 

 

Током ове школске године тим је квалитетно, у потпуности реализовао све активности до момента 

увођења ванредног стања у држави које је једини разлог нереализованости и делимичне реализованости 

анкетирања, сарадње са институцијом у иностранству (планирано студијско путовање у Италију, где смо 

добили позив за гостовање у априлу од Vecchi Tonelli,  Института за музичко образовање O.Vecchi – A. 

Tonelli, Modena). 

Екстерна контрола рада школе је рад овог тима у претходној и овој школској години оценила као врло 

квалитетан и опсежан. Подаци добијени екстерним вредновањем су се практично поклопили са 

подацима последње анкете самовредновања. Због немогућности планираног овогодишњег анонимног 

анкетирања ученика, родитеља и запослених тим је урадио анализу Извештаја о екстерном вредновању , 

а педагошко-психолошка служба презентацију на ову тему намењену наставницима, коју је успела да 

реализује тек 26.6.2020. На основу анализе извештаја предложено је да наставници осим у оперативним 

плановима и рално на часовима тамо где су планирали спроведу самоевалуацију користећи ЛПНЧ. 

Следећи предлог који ће се до краја августа још искристалисати је да се родитељима (који и даље 

изражавају потребу да буду више укључени у рад школе) на почетку школске године понуди списак 

конкретних активности у које их школа позива да се улључе – од заједничких концерата ученика и 

родитеља до сарадње у тимовима (превенција насиља, злоупотребе дрога...)... Следећи предлог за 

унапређивање се односи на јасно дефинисање процедуре адаптације нових ученика и процедуре увођења 

нових наставника у школу, која би садржала пружање потребних информација, подршку и праћење, што 

је и до сада било присутно, додуше у мањој мери, више неформално. Следећи предлог се односи на 

појачавање и јасно дефинисање начина интерног награђивања најуспешнијих наставника и ученика. 

Такође потребно је реализовати већу видљивост негативног става према насиљу. 

У области праћење ефеката унапређивања образовних постигнућа све је реализовано, нарочито у оквиру 

рада на ИОП-има, који је од стране екстерних евалуатора врло високо оцењен. Праћење спровођења и 

ефеката мера за повећање броја матураната уписаних на факултет, посебно ФМУ је реализовано у 

смислу максималног ангажмана запослених, али је услед околности епидемије делимично опструисано. 

У области праћења  функционисања подршке ученицима може се констатовати да је подршка ученицима 

била врло видљива и ефикасна од активности усмерених на развијање социјалних вештина ученика 

(радионица, разговора итд), преко активности усмерених на промоцију здравих стилова живота, права 

детета, заштите човекове околине и активности усмерених на професионални развој ученика, каријерно 

вођење (тестирање најстаријих ученика, индивидуални и групни саветодавни рад, сарадња са музичким 

академијама...) до активности усмерених на подршку ученицима при преласку из једног у други 

образовни циклус ( рад психолога са ученицима првог разреда средње школе...). О овоме више и 

детаљније се може пронаћи у извештају стручних сарадника. 

У области праћење мера и ефеката унапређивања у обласи етоса све је реализовано у потпуности и 

квалитетно до почетка епидемије, где је највећа штета пропуштање планираног студијског путовања у 

иностранство.  
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Истраживање - анкетирање у функцији самовредновања, које је релевантно једино ако је анонимно, није 

реализовано услед епидемије и немогућности нормалног функционисања рада школе. Статистичка 

анализа са тумачењем је ове школске године обављена за активност посете 29. часова. Чланови тима, 

стручни сарадници, диретор и помоћник директора су присуствовали часовима, извршили евалуацију 

(Образац за праћење и вредновање школског часа) и дали повратне информације, инструкције 

наставницима везане за унапређење рада.  

Обављена је статистичка анализа података (просечне оцене сваког наставника оцене за оствареност 

појединачних стандарда и просечне оцене остварености појединачнихастандарда). Просечна оцена 

наставника је 3,18, што подразумева просечно добро остварене стандарде.  Појединачне оцене 

наставника се крећу од 2,14 до 3,71, а број наставника код којих је просечна оцена испод 2,5 (што 

подразумева потребу за већом подршком, односно ПИН) је 2. Табела са подацима о свим посећеним 

часовима се налази у прилогу записника са састанака тима. 

Од свих стандарда које је потребно остварити у области наставе и учења најнижу просечну оцену 

остварености има стандард 2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег 

учења. Анализом појединачних показатења остварености стандарда дошло се до закључка да наставници 

најчешће праве пропуст по питању изостанка оцењивања на часу и учења ученика како да процене 

сопствени напредак. Такође често је потребно да јасније истакну циљеве  часа  и провере потом да ли су 

и у којој мери они постигнути. Даљи педагошко-инструктивни рад ће свакако обухватити налазе ове 

анализе, са појединим наставницима ће се појачано радити, а свима,а нарочито менторима биће скренута 

пажња на важност примене Правилника о оцењивању, јасном истицању циљева часа и потом провере 

њихове остварености. Највиша просечна оцена је оцена остварености стандарда 2.7. Наставник ствара 

подстицајну атмосферу за рад на часу  и стандарда 2.2. Наставник учи ученике различитим техникама 

учења на часу (око 3,70).  Заиста је уочљиво да је на свим часовима присутно испољавање поштовања и 

емпатије према ученицима, као и присуство различитих начина мотивације ученика. 
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6.8.9. Извештај о раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација Носиоци активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање тима и избор 

координатора тима за 

предстојећу школску годину 

август - 

септембар 
реализовано 

чланови тима 

2) Израда годишњег плана рада 

тима за предстојећу школску 

годину 

август - 

септембар 
реализовано 

3) Израда годишњег извештаја о 

раду тима за претходну школску 

годину 

август - 

септембар 
реализовано 

4) Дефинисање индивидуалних 

задужења чланова тима на 

реализацији и праћењу 

остваривања акционог плана 

август – 

септембар 
реализовано 

С
а

м
о

в
р

ед
н

о
в

а
њ

а
 у

 о
д

н
о

су
 н

а
 

ст
а

н
д

а
р

д
е 

к
в

а
л

и
т
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а
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а
д
а

 у
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а
н

о
в

е
 

1) Упознавање свих запослених 

са стандардима квалитета рада у 

установи 

август-

новембар, 

током посета 

часовима и 

кроз 

наставничка 

већа 

реализовано 

чланови тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе и тима за 

самовредновање 

2) Избор адекватних поступака 

самовредновања 

септембар- 

мај 

делимично 

реализовано 

3) Спровођење (преглед 

дневника, глобалних и 

оперативниг планова, 

анкетирање) и анализа 

самовредновања 

новембар- 

август 
реализовано 

П
И

Р
 с

а
 

п
р

и
п

р
а

в
н

и
ц

и

м
а
 

1) Давање стручних мишљења у 

поступцима за стицање звања 

наставника, стручног сарадника 

током 

године – по 

потреби 

реализовано чланови тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе и тима за 

педагошко-инструктивни 

надзор 
2) Посета часовима приправника 

и почетника 

током првог 

полугодишта 
реализовано 

С
а

м
о

в
р
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н

о
в

а
њ

е 
и

 п
л

а
н

и
р

а
њ

е
 

1) Спровођење поступка 

самовредновања (анкетирање) 
април - мај 

није 

реализовано, 

услед 

епидемије 

чланови тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе и тима за 

самовредновање 

2) Обрада и тумачење резултата 

самовредновања 
мај-август 

није 

реализовано 

за анкету, 

већ за 

посете 

часовима 

3) Уношење евидентираних 

потребних корекција у будуће 

планове на основу 

самовредновања и екстерног 

вредновања 

август - 

септембар 

делимично 

реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација Носиоци активности 
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р
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ћ
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е 

р
а
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о
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о

м
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е
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ц
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н
а
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а

в
н

и
к
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1) Израда личних планова 

стручног усавршавања 

запослених  

септембар - 

октобар 
реализовано 

чланови тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе и тима за 

стручно усавршавање 2) Израда извештаја о стручном 

усавршавању 
јун - август реализовано 

П
р

а
ћ

ењ
е 

н
а

п
р

ед
о

в
а

њ
а

 

у
ч

е
н

и
к

а
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д

н
о
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о
ч

е
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и
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а
н

е
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у

л
т
а

т
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1) Анализа успеха на 

одељенским  већима 

новембар, 

јануар, 

април, јун 

реализовано 
чланови тима за 

обезбеђивање квалитета и 

развој установе, одељенске 

старешине, руководиоци 

стручних већа 
2)Анализа промена у успеху и 

доношење мера за корекцију 

промена – на наставничким 

већима 

новембар, 

јануар, јун 
реализовано 
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Ове године се тим интензивно у првом полугодишту ангажовао на упознавању свих запослених са 

стандардима квалитета рада у установи и на наставничким већима и током посете часовима. Такође и у 

активностима прегледања дневника, глобалних и оперативних планова, педагошке документације, 

нарочито од почетка увођења ванредног стања у држави, где су се планови и извештаји о реализацији 

часова радили и контролисали на недељном нивоу. 

У области самовредновања због немогућности анонимног анкетирања планираног за април (услед 

епидемије) смо се базирали на спровођење и анализу других постутака. Чланови тима, диретор, 

помоћник директора и стручни сарадници су присуствовали часовима, извршили евалуацију (Образац за 

праћење и вредновање школског часа) и дали повратне информације, инструкције наставницима везане 

за унапређење рада. Посећени часови у првом полугодишту су оцењивани по свим релевантним 

параметрима и статистичка анализа посете 29. часова, односно њено тумачење је дало следеће резултате:  

Обављена је статистичка анализа података (просечне оцене сваког наставника оцене за оствареност 

појединачних стандарда и просечне оцене остварености појединачних стандарда). Просечна оцена 

наставника је 3,18, што подразумева просечно добро остварене стандарде. Појединачне оцене 

наставника се крећу од 2,14 до 3,71, а број наставника код којих је просечна оцена испод 2,5 (што 

подразумева делимично остварене стандарде и потребу за већом подршком, односно ПИН) је 2. Табела 

са подацина о свим посећеним часовима се налази у прилогу записника. 

 

Од свих стандарда које је потребно остварити у области наставе и учења најнижу просечну оцену 

остварености има стандард 2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег 

учења. Анализом појединачних показатења остварености стандарда дошло се до закључка да наставници 

најчешће праве пропуст по питању изостанка оцењивања на часу и учења ученика како да процене 

сопствени напредак. Такође често је потребно да јасније истакну циљеве  часа  и провере потом да ли су 

и у којој мери они постигнути. Даљи педагошко-инструктивни рад ће свакако обухватити налазе ове 

анализе, са појединим наставницима ће се појачано радити, а свима,а нарочито менторима биће скренута 

пажња на важност примене Правилника о оцењивању, јасном истицању циљева часа и потом провере 

њихове остварености. Највиша просечна оцена је оцена остварености стандарда 2.7. Наставник ствара 

подстицајну атмосферу за рад на часу  и стандарда 2.2. Наставник учи ученике различитим техникама 

учења на часу (око 3,70).  Заиста је уочљиво да је на свим часовима присутно испољавање поштовања и 

емпатије према ученицима, као и присуство различитих начина мотивације ученика. 

 

Резултати екстерног вредновања говоре у прилог квалитета рада овог тима и указују на поља која треба 

унапредити. Сви часови који су посећени су оцењени  са преко 2,50 што говори да је сиуација са овим 

сегментом рада коректна, али да постоје могућности за унапређивање. Све сем последње области 

вредновања су оцењене оценом 3, а последња, која се односи на управљање – оценом 4. Коначна оцена 

рада целе школе је 3. На састанку је посебна пажња посвећена оним индикаторима који су оцењени 

нижим оценама и предлозима за побољшање ситуације. Тако смо предложили да Тим за сарадњу са 

породицом уведе још конкретних активности које би и на почетку и током школске године биле 

пониђене родитељима у контексту њиховог већег присуства и ангажмана у животу школе. Наставници 

треба да у оперативним плановима, али и реално на часовима користе неки вид самоевалуације – ЛПНЧ 

или друго. Потребно је јасно разрадити процедуру увођења и адаптације нових ученика и запослених. 

Потребно је повећати и дефинисати систем интерног награђивања најуспешнијих ученика и наставника. 

Потребно је да негативни став о насиљу у школи буде видљивије изражен. Наставници су се на 

наставничком већу 26.6.2020. детаљно упознали са резултатима екстерног вредновања школе путем 

презентације коју је реализовала педагошко-психолошка служба, као и добијања инструкција везаних за 

планирано отклањање мањкавости и унапређивање рада. 
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6.8.10. Извештај о раду Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање тима и избор 

координатора тима за 

предстојећу школску годину 

август - 

септембар 
реализовано 

чланови тима, 

стручни сарадник 

2) Израда годишњег плана рада 

тима за предстојећу школску 

годину 

август - 

септембар 
реализовано 

3) Израда годишњег извештаја о 

раду тима за претходну школску 

годину 

август - 

септембар 
реализовано 

4) Дефинисање индивидуалних 

задужења чланова тима на 

реализацији и праћењу 

остваривања акционог плана 

август – 

септембар 
реализовано 

Р
а

зв
о

ј 
„

ш
к

о
л

ск
и

х
“

 к
о
м

п
е
т
ен

ц
и

ја
-с

а
р

а
д

њ
а

 у
н

у
т
а

р
 т

и
м

о
в

а
 

1) Више угледних часова 
током 

године 

делимично 

реализовано 

стручна већа, 

стручни активи,  

стручни сарадници, 

 наставници 

2) Више тематских часова које 

води више наставника 

током 

године 

делимично 

реализовано  

3) Више ваннаставних 

активности и нове секције и 

садржаји који су прилика за оно 

чега нема на часу и резултат 

иницијативе и већег учешча 

ученика 

током 

године 
реализовано  

4) Више дијалога о раду на 

тимовима/активима/ОВ 

током 

године 
реализовано 

5) Више колегијалне размене 

искуства (неформално учење, 

задржати добру праксу 

колегијалних преслушавања 

ученика и сарадње у застоју) 

током 

године 
реализовано 

6) Израда планова  и реализација 

стручног усавршавања усмереног 

на развијање каријерно битних 

вештина које су у складу са 

педагошким компетенцијама 

наставника 

током 

године 
реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

Р
а

зв
о

ј 
у

ч
е
н

и
ч

к
и

х
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

ја
 з

а
 

ц
е
л

о
ж

и
в

о
т
н

о
 у

ч
е
њ

е 1)Рад на унапређивању учења 

(„учење“ учења) на настави 

психологије 

током 

године 
реализовано 

наставници, 

стручни сарадници 2)Рад на активно конструисању  

знања и разликовању чињенице 

од интерпретација, ставова, 

веровања и мишљења на настави 

српског језика и др предмета 

током 

године 
реализовано 

Р
а

д
 н

а
 у

н
а

п
р

еђ
и

в
а

њ
у

 

к
о

м
у

н
и

к
а

ц
и

јс
к

и
х

 в
е
ш

т
и

н
а

 

у
ч

е
н

и
к

а
 

1)Радионице упознавања и 

уважавања других култура 

(сарадња са Музејем шабачких 

Јевреја) 

септембар реализовано 

наставници, 

стручни сарадници 

2)Вежбање јасног и захтевима 

ситуације адекватног 

изражавања, презентације на 

настави 

током 

године 
реализовано 

3) Радионица на тему Асертивна 

комуникација 

друго 

полугодиште 
реализовано 

О
сп

о
со

б
љ

а
в

а
њ

е 
у

ч
е
н

и
к

а
 

за
 р

а
д

 с
а

 п
о

д
а

ц
и

м
а

 и
 

и
н

ф
о

р
м

а
ц

и
ја

м
а

 

1)Развијање вештине употребе 

различитих извора и начина 

добијања података и 

процењивања њихове 

поузданости (у настави) 

током 

године 
реализовано 

наставници, 

стручни сарадници 

2)Ученичке презентације лекција 

као саставни део наставе 

општеобразовних предмета  

током 

године 
реализовано 

Р
а

зв
о

ј 
п

р
ед

у
зе

т
н

и
ш

т
а

в
а

 и
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

ја
 у

ч
е
н

и
к

а
 

1)Оспособњавање ученика за 

адекватну презентацију 

сопствених квалитета кроз 

писасање CV-a и мкотивационог 

писма 

током 

године 
реализовано Наставници главног 

предмета, 

наставник српског 

језика и 

књижевности, 

бивши ученици 

шоле, стручни 

сарадници, Тим за 

професионални 

развој и каријерно 

вођење, ФМУ 

2)Сарадња кроз посете и 

комуникацију са бившим 

ученицима наше школе који су 

успешно пролазе пут каријерног 

вођења  

током 

године 
реализовано 

3)Сарадња са професорима ФМУ 
током 

године 
реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

4)Сарадња са психологом и др чл 

Тима за професионални развој и 

каријерно вођење – кроз што 

масовније укључивање у 

формалне и неформалне 

активности тима 

током 

године 
реализовано 

Р
а

зв
о

ј 
д

и
г
и

т
а

л
н

е
 к

о
м

п
е
т
ен

ц
и

је
 

1)Активно учешће ученика, 

координисано посредством рада 

ученичког парламента, на 

презентацији наше школе путем 

ИКТ (сајт, инстаграм, фејсбук) 

током 

године 
реализовано 

Ученички 

парламент, 

ученици, 

наставници, 

психолог, 

наставник 

информатике и 

рачунарства, 

одељенске 

старешине 

2)Оспособљавање ученика за 

адекватно коришћење ИКТ 

током 

године 
реализовано 

3) Развој одговорног 

(безбедност) и критичког односа 

према садржајима са интернета и 

приликом употребе ИКТ  

током 

године 
реализовано 

Р
а

зв
о

ј 
ес

т
е
т
и

ч
к

е 
к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

је
 

1)Упознавање и изградња 

позитивног односа према 

сопственој култури и култури 

других заједница и  

оспособљавање за повезивање 

уметничких и културних дела са 

историјским, друштвеним и 

географским контекстом 

њиховог настанка -  предавања 

професора клавирског одсека и 

др  

током 

године 

делимично 

реализовано 

сви наставници, 

стручни сарадници 

2) Подстицање креативности и 

стваралачког мишљења и 

понашања кроз рад са 

наставницима и стручним 

сарадницима (радионице, часови, 

индивидуални и групни рад) 

током 

године 
реализовано 

3)Оспособљавање за 

препознавање, анализу и 

критичко вредновање естстичких 

елемената у различитим 

контекстима – од уметничког 

стваралаштва до свакодневног 

живота, кроз разговоре са 

наставницима, психологом, 

одељенским старешинама 

током 

године 
реализовано 

4)Прикључивање нових садржаја 

у наставном процесу  (посете 

концертима, изложбама, 

представама и сл, праћење и 

имплементација новина из 

области уметности у наставу....)  

током 

године 
реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

5)Развијање свести о међусобном 

односу културе, науке, 

уметности и технологије кроз 

разговоре наставника и 

сарадника са ученицима 

током 

године 
реализовано 

6) Рад на изграђивању, 

усавршавању и уважавању 

личних преференција 

уметничких и културних стилова 

код ученика у циљу доприноса 

обогаћивању личног искуства, 

кроз разговоре са наставницима 

и стручним сарадницима 

током 

године 
реализовано 

Р
а

зв
о

ј 
к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

ја
 з

а
 с

а
р

а
д

њ
у

, 

к
о

м
у

н
и

к
а

ц
и

ју
, 

о
д

го
в

о
р

н
о

 у
ч

е
ш

ћ
е 

у
 

д
р

у
ш

т
в

у
 

1) Радионице у оквиру секције 

општеобразовних предмета 

током 

године 

делимично 

реализовано 

oдељенске 

старешине, 

стручни сарадници, 

 наставници опште 

образовне наставе 

2) Рад са ученицима на ЧОС-у 
током 

године 
реализовано 

3) Рад стручних сарадника са 

ученицима – индивидуални и 

групни 

током 

године 
реализовано 

4) Обрада ангажованих тема на 

редовној настави 

општеобрзовних предмета 

током 

године 
реализовано 

Р
а

зв
о

ј 
к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

ја
 з

а
 о

д
го

в
о

р
а

н
 о

д
н

о
с 

п
р

ем
а

 

зд
р

а
в

њ
у

 и
 о

к
о

л
и

н
и

 

1) Две трибине (предавања) са 

учешћем лекара из Дома здравља 

новембар, 

април 
није реализовано 

Тим за заштиту 

животне средине, 

Тим за здравствену 

заштиту, одељенске 

старешине 

2) Обележавање Дана планете,  

Дана очувања озонског омотача, 

Светског дана животиња, 

Светски дан енергетске 

ефикасности, Светски дан 

заштите животне средине 

прво 

полугодиште 
реализовано 

3) Сређивање школске зграде и 

дворишта 
октобар, мај 

нису реализовали 

ученици са 

наставницима, 

реализовали 

запослени  

4) Обрађивање ангажованих тема 

на ЧОС-у и настави, по 

могућности и потреби 

током 

године 
реализовано 
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Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација 

Носиоци 

активности 

О
г
л

ед
н

и
  

ч
а

со
в

и
 и

 п
р

ед
а

в
а
њ

а
 

1)Познавање клавирске 

литературе и историја пијанизма 

– 6 предавања 

Прво 

полугодиште 
није реализовано 

Мирјана Јекић, 

Гоара Лазић, Ђорђе 

Филиповић, 

Милица Макевић, 

Гордана Јовичић, 

Горан Спасић 

2) Вежбање – начини и примена 
Прво 

полугодиште 

Реализована два 

предавања 

3) Примена фуге у сонатном 

циклусу 

Друго  

полугодиште 
није реализовано 

4) Троделна песма – анализа и 

интерпретација 

Друго  

полугодиште 
није реализовано 
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Активности које су планиране за прво полугодиште су делимично реализоване због појачаног рада на 

припреми за екстерну евалуацију рада школе. Због ванредног стања изазваног корона вирусом многе 

планиране активности за друго полугодиште нису реализоване. Ипак се може рећи да су наставници 

кроз онлајн наставу и стручни сарадници кроз сарадњу са ученицима и наставницима успели да 

развијају ученичке компетенције. Оно што је врло важно јесте да смо успели пре епидемије да 

остваримо сарадњу са професорима ФМУ из Београда, Новог Сада, Ниша, Бања Луке, Сарајева и то са 

три академије непосредан контакт наших ученика  (са одсека соло певање, клавир, гитара и гудачког) са 

професорима МА у организацији наше школе. Успели смо и да одржимо два планирана међународна 

такмичења у школи (одсеци: клавир и гудачки). Наши ученици су учествовали на заиста великом броју 

такмичења, колико је ситуација са корона вирусом дозволила (отказивање планираних такмичења), све 

до јуна, у ком су ван школе наступали на такмичењу ученици клавирског одсека. 

 

Када је у питању развој „школских“ компетенција-сарадња унутар тимова неке активности - више 

угледних часова  су реализоване мање од планираног, али и мање у односу на претходну школску 

годину услед припреме за екстерну контролу у првом полугодишту и ванредне ситуације у другом 

полугодишту. Исто важи и за огледне часове и предавања. Реализована је кроз два предавања само тема 

„Вежбање – начини и примена“ (реализатори Хелена Давидовић и Гоара Лазић). Трибине са учешћем 

лекара су на иницијативу самих сарадника из Завода за заштиту здравља померене за друго полугодиште 

а потом отказане због корона вируса. Ове теме су ипак презентоване путем интернет претентације за 

ученике средње школе у организацији школског психолога (на тему очувања здравља репродуктивних 

органа), док су се  планираном темом превенције болести зависности посредством одељењских 

старешина квалитетно бавили и ученици и родитељи. Многе активности су прорађене и током 

уобичајене и током наставе на даљину (на часовима информатике, српског језика, психологије). Неке 

активности су реализоване спонтано и део су активности којима се бави овај тим у ширем смислу - 

новогодишње спајање више класа на заједничким часовима у виду мини прославе са заступљеним 

новогодишњим и популарним мелодијама... Ученици су највише правили презентације на настави 

историје са историјом кулуре, информатике и италијанског језика. . Једна од врло значајних активности 

– сарадња са ФМУ је реализована, као и учешће ученика на такмичењима од школског до међународног 

ранга, и у школи и ван ње. 

 

Чланови тима су се сложили да је овогодишњи рад био успешан и ефикасан максимално колико су 

околности омогућавале и да би се неке ствари за које није било могућности реализације могле урадити 

идуће године (огледни часови, предавања, угледни часови, трибине са гостовањем лекара), а добре 

праксе од ове године задржати (ученичке презентације на часовима, обележавање важних еколошких 

датума, вежбање асертивне комуникације, оне активности које су врло важне и редовне: сарадња са 

професорима ФМУ, ученични наступи у школи и ван ње, учешће и организација такмичења од школског 

до међународног ранга у школи, нашој земљи и иностранству...). 
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6.8.11. Извештај о раду Тима за професионалну оријентацију и каријерно вођење 

 

Област Планиране активности Евалуација 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 1) Конституисање тима и избор 

координатора тима за 

предстојећу школску годину 

Реализовано 

у 

потпуности 

август - 

септембар 

чланови тима 

2) Израда годишњег плана рада 

тима за предстојећу школску годину 

Реализовано 

у 

потпуности 

август - 

септембар 

3) Израда годишњег извештаја о 

раду тима за претходну школску 

годину 

Реализовано 

у 

потпуности 

август - 

септембар 

4) Дефинисање индивидуалних 

задужења чланова тима на 

реализацији и праћењу остваривања 

акционог плана 

Реализовано 

у 

потпуности 

август – 

септембар 

И
н

ф
о

р
м

и
с
а

њ
е 

у
ч

е
н

и
к

а
 1) Информисање свих ученика о 

важности професионалне 

орјентације и широком спектру 

занимања кроз наставу, ЧОС 

Реализовано 

у 

потпуности 

Током целе 

школске 

године 

наставници, 

одељенске 

старешине 

 

Р
а

д
 н

а
 п

р
о

ф
ес

и
о

н
а

л
н

о
м

 в
о
ђ

ењ
у

 и
 п

р
ев

а
зи

л
а

ж
ењ

у
 н

е
у

сп
ех

а
, 

см
ет

њ
и

, 
за

ст
о

ја
 

1) Радионице, ЧОС , разговор на 

нивоу целог одељења на тему 

даљег професионалног развија (са 

ученицима 3. и 4. разреда средње 

школе) 

Делимично 

реализовано 

Током целе 

школске 

године 

чланови тима, 

наставници и 

ученици 

завршног разреда 

средње школе 

2) Индивидуални разговори са 

ученицима 3. и 4. разреда средње 

школе 

Делимично 

реализовано 

Прво 

полугодиште 

3) Професионално вођење ученика 

основне музиче школе индивидуални 

разговори са наставницима, 

родитељима и ученицима који 

показују 

интересовање и способности за упис 

у средњу музичку школу 

Делимично 

реализовано 

Током целе 

школске 

године 

4) Тестирање свих ученика трећег и 

заинтересованих ученика четвртог 

разреда средње школе Тестом 

професионалних интересовања (ТПИ) 

и потом појединачне консултације 

Реализовано 

у 

потпуности 

Септембар, 

октобар, 

новембар 

5) Радионице и разговори на тему 

„Трема“ и „Прихватање и 

унапређивање сопственог постигнућа“ 

Реализовано 

у 

потпуности 

Током школске 

године 

6) Рад на превенцији и санацији 

симптома премора, презасићености 

код талентованих ученика 

Реализовано 

у 

потпуности 

Током целе 

године 
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С
а

р
а

д
њ

а
 с

а
 д

р
у

г
и

м
 

и
н

ст
и

т
у

ц
и

ја
м

а
 

1) Сарадња са НСЗ - упућивање 

неодлучних и заинтересованих 

ученика завршног разреда 

средње школе на саветовање у 

Националну службу за 

запошњавање 

Реализовано 

у 

потпуности 

од октобра 

до 

децембра 

чланови тима, 

наставници и 

ученици 

завршног разреда 

средње школе 
2) Сарадња са музичким 

академијама- консултације, посете... 

Реализовано 

у 

потпуности 

Током целе 

школске 

године 

  

 

Све планиране активности тима су реализоване. Неке од њих су реализоване у потпуности, док су друге 

прилагођене индивидуалним потребама ученика, на пример- индивидуални разговори на тему 

професионалног развоја су понуђени свим ученицима, и обављени са онима који су испољили потребу за 

њима.Као добра пракса се показало тестирање ТПИ, за ученике трећег и четвртог разреда средње школе. 

Припреме за упис на музичке академије су обављали наставници у сарадњи са професорима академија. 

Психолог је кроз индивидуалне и разговоре у малим групама упућивао ученике о начинима 

превазилажења презасићености и премора. Доста се радило на превазилажењу треме: радионица, групни 

и индивидуални разговори, подршка приликом наступа. 
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6.8.12. Извештај о раду Тима за инклузивно образовање 

 

Област 
Планиране 

активности 
Евалуација Време реализације Носиоци активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање 

тима и избор 

координатора тима за 

предстојећу школску 

годину 

Реализовано август - септембар 

чланови тима, 

директор, помоћник 

директора, 

2) Израда годишњег 

плана рада тима за 

предстојећу школску 

годину 

Реализовано август - септембар 

3) Израда годишњег 

извештаја о раду тима 

за претходну школску 

годину 

Реализовано август - септембар 

4) Дефинисање 

индивидуалних 

задужења чланова 

тима на реализацији и 

праћењу остваривања 

акционог плана 

Реализовано август – септембар 

А
н

а
л

и
за

 с
т
а

њ
а

 у
 ш

к
о
л

и
 

1) На стручним већима 

– изјашњавање 

наставника о 

потребама за ИОП  1, 

ИОП 2 или ИОП 3, као 

и кратак извештај о 

реализацији 

постојећих ИОП-а 

Реализовано 
септембар,новембар, 

фебруар, април,јун 

директор, помоћник 

директора, стручни 

сарадници, наставници, 

родитељи 2) Помоћ 

наставницима у изради 

педагошког профила 

ученика, појединачних  

ИОП планова и 

евалуација 

појединачних ИОП-а 

Реализовано 

континуирано током 

школске године, на 

састанцима ИОП 

тима – по потреби 

А
н

т
и

д
и

с
к

р
и

м
и

н

а
ц

и
о

н
е
 м

ер
е 

1)  Радионице са 

ученицима 
Реализовано септембар стручни сарадници, 

одељенске.старешине, 

наставници., ученици, 

колеге и ученици из 

других шабачких школа 

2)  Разговори на тему 

инклузије на ЧОС-у и 

у оквиру наставе 

Реализовано 
током школске 

године 
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Област 
Планиране 

активности 
Евалуација Време реализације Носиоци активности 

3) Сарадња са 

удружењем за помоћ 

особама са аутизмом – 

гостовање (наступ) на 

свечаности поводом 

обележавања Дана 

аутизма 

Нијереализовано 2.април 2020. 

4) Хуманитарна акција 

(концерт, 

трибина,изложба) у 

сарадњи са школом 

„Свети Сава“ и 

Средњом уметничком 

школом из Шапца 

Нијереализовано мај 

Е
д

у
к

а
ц

и
ја

 н
а

ст
а

в
н

и
к

а
, 

с.
 с

а
р

а
д

н
и

к
а

 

1) Стручно 

усавршавање у 

установи  – 

упознавање свих 

наставника са 

основним 

информацијама о 

примени ИОПа 

(охрабривање за рад 

по ИОП-у) и 

презентација 

акредитованог 

семинара 

„Талентовано дете и 

шта са њим 

„(дистрибуција 

материјала са 

семинара) 

Делимично 

реализовано 
новембар 

психолог, наставници 

2) Стручно 

усавршавање 

наставника ван 

установе 

(акредитовани 

семинар) 

Није реализовано 
по потреби и 

могућности 

П
о

д
р

ш
к

а
 

р
о

д
и

т
ељ

и
м

а
 1) Индивидуални 

разговори са 

родитељима у циљу 

што адекватније 

реализације ИОП-а 

Реализовано 
континуирано, током 

школске године 
психолог, наставници 

С
а

р
а

д
њ

а
 с

а
 

д
р

у
г
и

м
 

и
н

ст
и

т
у

ц
и

ја
м

а
 1) Сарадња са 

Интерресорном 

комисијом и 

институцијама које 

пружају подршку 

ученицима који раде 

по ИОП-у 

Није 

реализовано, није 

било потребе за 

непосредном 

сарадњом 

по потреби 
психолог, родитељ, 

наставник 
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Рад тима за инклузивно образовање је по процени чланова, али и приликом екстерног вредновања 

оцењен највишим оценама. Ванредна ситуација у другом полугодишту је довела до тога да се неке 

активности не реализују (учествовање у прослави Дана аутизма и акцији „Уметност-хуманост“). Остале 

антидискриминаторне мере (радионице и разговори са ученицима на тему прихватања инклузивног 

образовања у нашој школи) су врло квалитетно реализоване. Неке активности које се односе на 

усавршавање наставника у што успешнијем спровођењу ИОП-а су спроведене (дистрибуција материјала 

са семинара на тему примене ИОП3 наставницима, члановима тима), док је изостало усавршавање ван 

установе. Најважније је да су ученици који раде по ИОП-у напредовали , што су и они сами, као и 

њихови родитељи, задовољни школовањем које им је овде пружено и да намеравају да га наставе. 
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6.8.13. Извештај о раду Тима за сарадњу са породицом 

 

Област 
Планиране 

активности 
Евалуација Време реализације Носиоци активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање 

тима и избор 

координатора тима за 

предстојећу школску 

годину 

Реализовано у 

потпуности 
август - септембар 

чланови тима, 

стручни сарадник 

2) Израда годишњег 

плана рада тима за 

предстојећу школску 

годину 

Реализовано у 

потпуности 
август - септембар 

3) Израда годишњег 

извештаја о раду тима 

за претходну школску 

годину 

Реализовано у 

потпуности 
август - септембар 

4) Дефинисање 

индивидуалних 

задужења чланова 

тима на реализацији и 

праћењу остваривања 

акционог плана 

Реализовано у 

потпуности 
август – септембар 

5) Израда распореда 

седница за текућу 

школску годину 

Реализовано у 

потпуности 
август – септембар 

И
н

ф
о

р
м

и
с
а

њ
е 

р
о

д
и

т
ељ

а
 и

 с
т
а

р
а

т
е
љ

а
 

1) Отворена врата 
Реализовано у 

потпуности 

Једном недељно у 

термину предвиђеном за 

индивидуалне разговоре 

родитеља и наставника 

Разредне старешине, 

предметни 

наставници, 

психолог, педагог, 

тим за сарадњу са 

породицом 

2) Отворена седмица 
Реализовано у 

потпуности 

Родитељи могу да 

присуствују образовно – 

васпитном раду у првој 

седмици месеца децембра 

и првој седмици месеца 

марта 

3) Уређивање огласне 

табле за родитеље 

Реализовано у 

потпуности 
Током школске године 

4) Родитељски 

састанци 

Реализовано у 

потпуности 

СМШ: на почетку 

школске године и после 

сваког класификационог 

периода (укупно 5) 

ОМШ: један састанак по 

полугодишту, везан за 

интерни час класе 

(укупно 2) 
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Област 
Планиране 

активности 
Евалуација Време реализације Носиоци активности 

5) Индивидуални 

разговори са 

наставником, 

психологом, 

педагогом 

Реализовано у 

потпуности 

Током школске године, 

по потреби 

У
к

љ
у

ч
и

в
а

њ
е 

р
о

д
и

т
ељ

а
 и

 с
т
а

р
а

т
е
љ

а
 у

 н
а

ст
а

в
н

е 
и

 

о
ст

а
л

е 
а

к
т
и

в
н

о
ст

и
 

1) Асистенти у настави 
Реализовано у 

потпуности 

Током школске године, 

по потреби 

Родитељи и тим за 

сарадњу са 

породицом, актив 

солфеђа, тим за 

превенцију насиља, 

психолог, педагог, 

секција гудачког 

камерног оркестра 

2) Едукатори деце у 

областима у којима су 

професионалци 

Делимично 

реализовано 

Током школске године, 

по потреби 

3) Концерт родитеља и 

ученика „ 

Музицирајмо заједно“ 

Није 

реализовано 

због 

новонастале 

епидемије 

корона вируса 

20.05.2020. 

4) Јавни час посвећен 

жртвама Холокауста 

Није 

реализовано 

због епидемије 

корона вируса 

22.04.2020. 

5) Осмомартовски 

концерт 

Реализовано у 

потпуности 
09.03.2020. 

У
к

љ
у

ч
и

в
а

њ
е 

р
о

д
и

т
ељ

а
 

и
 с

т
а

р
а

т
е
љ

а
 у

 п
р

о
ц

е
с 

о
д

л
у

ч
и

в
а

њ
а
 

1) Укључивање 

родитеља и старатеља 

у рад Савета родитеља 

Реализовано у 

потпуности 
Током школске године 

Родитељи 

2) Укључивање 

родитеља и старатеља 

у рад Школског 

одбора 

Реализовано у 

потпуности 
Током школске године 

Е
д

у
к

а
ц

и
ја

 и
 

са
в

е
т
о

д
а

в
н

и
 р

а
д

 

са
 п

о
р

о
д

и
ц

о
м

 

1) Професионална 

орјентација за ученике 

3. и 4. године СМШ 

Реализовано у 

потпуности 
септембар - октобар 

Разредне старешине, 

психолог 
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Евиденција о одржаним родитељским састанцима у основној школи 

Одсек 
Број одржаних 

састанака 

клавирски одсек 46 

гудачки одсек 23 

одсек гитаре 23 

дувачки одсек 15 

одсек хармонике 14 

Укупно 121 

 

Евиденција о одржаним родитељским састанцима у средњој школи 

Разред 
Број одржаних 

састанака 

I разред 2 

II разред 4 

III разред 3 

IV разред 3 

Укупно 12 

 

Актив наставника солфеђа у сарадњи са Тимом за сарадњу са породицом, организовао је два концерта у 

овој школској години, новогодишњи и осмомартовски концерт. Као и до сада, и ове године  наступали 

су ученици 1. и 2. разреда основне школе. Досадашња пракса је била да се на Новогодишњем концерту 

координатор тима представи и обрати родитељима, упозна их са животом школе, са функцијом и 

значајем премета солфеђо и наравно, позове их на сарадњу. Родитељи су били обавештени о 

предстојећим концертима као и о концерту ученика, родитеља и професора „ Музицирајмо заједно“, 

позвани су да се укључе на тај концерт као извођачи али и као едукатори деце у областима у којима су 

професионалци током школске године. Овај концерт није реализован због епидемије корона вируса. 

Такође Јавни час посвећен жртвама Холокауста није одржан због истог разлога.  

 

Непланирана а остварена сарадња са породицом- Јувентус фесту, одржаном у свечаној сали школе 

29.01.2020. притекли су у помоћ родитељи Ирене и Андрее Томић, Данијела и Милош Томић. Донели су 

своје озвучење и микрофоне како би олакшали наступе наших најмлађих ученика. Мајка Хане Алимпић, 

Татјана Алимпић свој допринос овој манифестацији пружила је у виду техничке припреме и графичког 

дизајна за дипломе и захвалнице. 
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6.8.14. Извештај о раду Тима за социјалну заштиту 

 

 

Област Планиране активности Време реализације Евалуација 
Носиоци 

активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање тима и избор 

координатора тима за 

предстојећу школску годину 

август - септембар реализовано 

чланови тима 

2) Израда годишњег плана рада 

тима за предстојећу школску 

годину 

август - септембар реализовано 

3) Израда годишњег извештаја о 

раду тима за претходну 

школску годину 

август - септембар реализовано 

4) Дефинисање индивидуалних 

задужења чланова тима на 

реализацији и праћењу 

остваривања акционог плана 

август – септембар реализовано 

П
р

у
ж

а
њ

е 
п

о
д

р
ш

к
е 

у
н

у
т
а

р
 у

ст
а

н
о

в
е
 

1) Утврђивање социјалне 

структуре и идентификовање 

ученика – породица којима је 

потребна подршка 

септембар реализовано 

одељенске 

старешине, 

наставници 

индивидуалне 

наставе, чланови 

тима, стручни 

сарадници, Савет 

родитеља, 

директор 

2) Интерна помоћ у оквиру ОЗ 

(за екскурзију, 

уџбенике,матурско вече или др. 

потребе) 

током године 
није 

реализовано 

3) Реализација хуманитарних 

концерата и активности 

до почетка 

ванредног стања у 

држави 

реализовано 

4) Помоћ приликом употребе 

школских инструмената и 

простора за вежбање 

током године 

Делимично 

реализовано, 

због 

епидемије 

5) Уколико постоји потреба – 

помоћ ученицима учесницима 

такмичења 

друго полугодиште 

није 

реализовано 

због 

неодржавања 

такмичења 

С
а

р
а

д
њ

а
 с

а
 д

р
у

г
и

м
 

и
н

ст
и

т
у

ц
и

ја
м

а
 

1) Сарадња са Одељењем за 

друштвене делатности Града  у 

припреми листе приоритетних 

ученика према успеху на 

такмичењима  ради одабира 

кандидата за финансијску 

подршку 

јун 
није 

реализовано 

одељенске 

старешине, 

наставници 

индивидуалне 

наставе, чланови 

тима, стручни 

сарадници, Савет 

родитеља, 

директор, 

спољашња мрежа 

подршке (ЦСР, 

ЦК, хуманитарне 

организације) 

2) Сарадња са хуманитарном 

организацијом „Дејан 

Исаиловић Иса“ 

јун реализовано 

3) Сарадња са Центром за 

социјални рад / Црвеним крстом 

за помоћ по потреби 

по потреби 
није 

реализовано 
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Услед ванредног стања у држави део планираних активности је нереализован, део реализован, а понешто 

и урађено изван акционог плана. Наше колеге, међу којима Хелена Давидовић, Борис Јекић, Мирјана 

Јекић, Горан Димитријевић, Александра Тодоровић, Верица Митровић, Јован Јаковљевић су 

учествовали у помоћи грађанима Шапца у превазилажењу проблема током трајања ванредног стања. 

Како републичка такмичења и Фестивал музичких школа, планирани за друго полугодиште, нису 

реализовани – није било у ове сврхе планиране финансијске подршке учесницима. Од планираног 

награђивања најуспешнијих ученика реализована је сарадња са хуманитарном организацијом „Дејан 

Исаиловић Иса“, која је уручила новчану награду најбољем ученику – матуранту Алекси Шарчевићу. 

Потребе и прилике за сарадњом са Црвеним крстом и Центром за социјални рад у планираном виду није 

било. Ученици су све до почетка ванредне ситуације по потреби неометано користили школске 

инструменте. На основу утврђивања социјалне структуре ученика и континуираног бављења овим 

питањем од стране одељењских старешина, није било потребе за неким врстама помоћи (куповина 

уџбеника...), али је током другог тромесечја директно, а касније путем контакта на даљину многим 

ученицима пружена помоћ и подршка у савладавању тешкоћа, првенствено у учењу, али и других, од 

стране одељењских старешина и психолога. 
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6.8.15. Извештај о раду Тима за здравствену заштиту 

 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација Носиоци активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање тима и 

избор координатора 

тима за предстојећу 

школску годину 

август - септембар реализовано 

Чланови тима 

 

2) Израда годишњег 

плана рада тима за 

предстојећу школску 

годину 

август - септембар реализовано 

3) Израда годишњег 

извештаја о раду тима за 

претходну школску 

годину 

август - септембар реализовано 

4) Дефинисање 

индивидуалних 

задужења чланова тима 

на реализацији и 

праћењу остваривања 

акционог плана 

август – септембар реализовано 

П
р

ед
а

в
а

њ
а

 -
 

т
р

и
б

и
н

е
 

1)Трибина „ Превенција 

полно преносивих 

болести“ (гост лекар из 

Дома здравља) 

новембар 

није реализовано, 

тема обрађена на 

други начин 
Чланови тима, 

стручни сарадник, 

лекари из Дома 

здравља, родитељи, 

ученици 

2) Предавање на тему 

„Превенција болести 

зависности “ гост лекар 

из Дома здравља) 

април 

није реализовано, 

тема обрађена на 

други начин 

Р
а

д
 с

а
 у

ч
е
н

и
ц

и
м

а
 у

 о
к

в
и

р
у
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а
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а

в
е
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а

н
н

а
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а
в

н
и

х
 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

1) У оквиру ЧОС-а 

бављење темама 

превенције болести 

зависности 

Током целе 

школске године 

(интензивније 

током првог 

полугодишта) 

реализовано 

Одељењске старешине, 

наставник физичког 

васпитања, стручни 

сарадници 

2) У оквиру ЧОС-а 

обележавање месеца 

борбе против сиде 

(превенција полно 

преносивих болести) 

Децембар реализовано 

3)  У оквиру ЧОС-а 

упућивање на здраве 

начине живота (исхрана, 

спавање, физичка 

активност, ментално 

здравље) 

Током целе 

школске године 

(интензивније 

током првог 

полугодишта) 

реализовано 

4) Спортске активности, 

секције, турнири и сл. 

током прог 

полугодишта 

реализовано у 

потпуности за прво 

поплугодиште, у 

другом 

полугодишту 

спречено због 

епидемије 
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Део испланираних активности реализован: обележавање Светског дана борбе против АИДС-а, 

разговором и дискусијом на ЧОС-у и учешће ученика  на такмичењу у малом фудбалу, кросу РТС-а, 

такмичењу у пливању, где је ученик наше школе освојио прву награду и тиме се пласирао за учешће у 

такмичењу вишег ранга, које је отказано због епидемије. Предавање лекара није реализовано. 

Организацију ове активности је од Љ. Видић преузела Н. Јовић која је од краја 2019. у  више наврата 

контактирала Завод за јавно здравље и Дом здравља. Договорена сарадња – за почетак другог 

полугодишта је спречена због ванредног стања у држави и планира се за идућу школску годину. Ове 

теме су ипак реализоване у раду са ученицима на други начин. Уместо предавања на тему здравља 

репродуктивних органа свим ученицима средње школе је послат кратак и квалитетан  материјал на ову 

тему путем мејла. Темом превенције болести зависности су се бавиле одењељске старешине са 

ученицима на ЧОС-у и са родитељима на родитељсом састанку у првом полугодишту. Координатор 

тима је у оквиру рада педагошко-психолошке службе обавио више активности у циљу очувања 

менталног здравља свих ученика током предходних месеци. Најважније је да се у претходном периоду  

реализовало планирно одржавање и подржавање мера превенције здравља, и да међу ученицима и 

запосленима није било оболелих од корона вируса. 
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6.8.16. Извештај о раду Тима за заштиту животне средине 

 

Област Планиране активности Евалуација 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Конституисање тима и 

избор координатора тима за 

предстојећу 

школску годину 

Реализовано у 

потпуности 

август - 

септембар 

 

 

 

 

 

 

чланови тима 

2) Израда годишњег плана 

рада 

тима за предстојећу 

школску годину 

Реализовано у 

потпуности 

август - 

септембар 

3) Израда годишњег 

извештаја о раду тима за 

претходну школску 

годину 

Реализовано у 

потпуности 

август - 

септембар 

4) Дефинисање 

индивидуалних задужења 

чланова тима на 

реализацији и праћењу 

остваривања акционог плана 

 

Реализовано у 

потпуности 

 

август – 

септембар 

 

У
р

еђ
ењ

е
 

ш
к

о
л

ск
о

г
 

п
р

о
ст

о
р

а
 

1) Чишћење учионица, 

ходника  

 

Реализовано у 

потпуности 

август - 

септембар 

 

 

 

 

 

чланови тима, сви 

запослени, ученици 

2) Поправка старих паноа, 

довођење у употребно стање 

Делимично 

реализовано 
септембар 

3) Сређивање школског 

дворишта 

Реализовано у 

потпуности 

септембар,  

Е
к

о
л

о
ш

к
е 

р
а

д
и

о
н

и
ц

е
 

н
а

 ч
а

со
в

и
м

а
 

1) Дан очувања озонског 

омотача 

Реализовано у 
потпуности 

16. септембар 
 

 

 

чланови тима, 

одељенске старешине, 

наставници, психолог, 

ученици 

2) Светски дан животиња 
Реализовано у 

потпуности 
4. октобар 

3) Светски дан енергетске 

ефикасности 

Реализовано у 

потпуности 
5. март 

4) Светски дан планете земље 
Реализовано у 

потпуности 
22. април 

5) Светски дан заштите 

животне средине 

Реализовано у 

потпуности 
5. јун 

 

 

Већина планираних активности тима су реализоване у потпуности. Ученици су са наставницима у 

оквиру онлајн наставе обележавали битне еколошке датуме. Планира се и идуће године продужетак 

добрих пракси које улазе у област рада овог тима. 
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6.9. Извештаји о раду одељенских старешина средње школе 
 

6.9.1. Извештај о раду одељенског старешине I разреда средње школе 

 

1. Реализација тема на ЧРС-у 

 

Р. бр. часа Реализоване активности на ЧРС-у Време реализације 

1.  Пријем ученика, школски календар, распоред часова 6.9.2019. 

2.  Договор о раду и правила понашања 13.9.2019. 

3.  

Избор руководства одељењске заједнице и 

представника Ученичког парламента и њихове 

дужности 

20.9.2019. 

4.  
Правилник о оцењивању у средњој школи; права и 

обавезе ученика  
27.9.2019. 

5.  Моја школа – жеље и очекивања 4.10.2019. 

6.  Вештине добре комуникације 11.10.2019. 

7.  
Безбедност ученика и превенција насиља (са 

психологом) 
18.10.2019. 

8.  Помоћ у адаптацији на средњу школу 25.10.2019. 

9.  Планирање учења и одмора  1.11.2019. 

10.  Успех, владање и изостанци 8.11.2019. 

11.  Шта чиним добро за своје здравље? 15.11.2019. 

12.  
Aнализа успеха и дисциплине на крају првог 

тромесечја; Подсећање на правила понашања у 

школи 

22.11.2019. 

13.  Методе успешног учења 29.11.2019. 

14.  Активности Ученичког парламента 6.12.2019. 

15.  
Прилагођеност на нову школу (анализа климе у 

разреду, поштовање, толеранција) 
13.12.2019. 

16.  Анализа сарадње са предметним наставницима  20.12.2019. 

17.  Радионица личног развоја (са психологом) 27.12.2019. 

18.  Недеља лепих порука  10.1.2020. 

19.  Насиље у породици 17.1.2020. 
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Р. бр. часа Реализоване активности на ЧРС-у Време реализације 

20.  
Едукативна радионица из области комуникације (са 

психологом) 

  

24.1.2020. 

21.  Подела ђачких књижица 31.1.2020. 

22.  
Равноправност полова  

 
21.2.2020. 

23.  Планирање учења и одмора 28.2.2020. 

24.  Учешће на такмичењима 6.3.2020. 

25.  Понашање ученика 13.3.2020. 

26.  Организација наставе на даљину 20.3.2020. 

27.  
Мој избор – књига, филм, позоришна представа коју 

препоручујем 
27.3.2020. 

28.  
Колико здраво живимо – Светски дан здравља, 7. 

април  
3.4.2020. 

29.  Анализа успеха у протеклом периоду  10.4.2020. 

30.  Анализа сарадње са предметним наставницима 24.4.2020. 

31.  Болести зависности 8.5.2020. 

32.  Комуникација путем интернета 15.5.2020. 

33.  
Разговор о потешкоћама, могућностима уклањања, 

узајамна помоћ 
22.5.2020. 

34.  
Моја школа – жеље и очекивања (поређење са 

почетним) 
29.5.2020 

35.  
Анализа успеха и дисциплине на крају школске 

године 
2.6.2020. 
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2. Бројно стање ученика 

Евиденција о кретању бројног стања ученика 

Разред Одсек 

Уписано на 

почетку 

школске 

године 

Уписано у 

току школске 

године 

Укупно 

уписаних 

ученика 

Укупно 

исписаних 

ученика 

Бојно стање 

ученика на 

крају 

полугодишта 

М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега 

I ТО  1 5 6 0 0 0 1 5 6 0 0 0 1 5 6 

I ВИ 6 9 15 0 0 0 6 9 15 1 1 2 5 8 13 

∑ 7 14 21 0 0 0 7 14 21 1 1 2 6 13 19 

 

Евиденција исписаних ученика  

Р.бр. Презиме и име ученика разред одсек 

1. Јањић Лазар I вокално - инструментални 

2. Младеновић Анђела I вокално - инструментални 

Укупно исписаних ученика : 2 

 

 

На почетку школске године је уписан  21 ученик, од тога 15 на ВИ смер, а 6 на ТО. Првобитно је 10 

ученика упоредо похађало две средње школе, а од другог полугодишта ученица Ана Савески похађа 

само Музичку школу. Два ученика су се исписала, а Драгољуб Алимпић понавља разред, пошто није 

изашао на годишњи испит из главног предмета. 
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2. Успех и владање ученика 

Евиденција о успеху ученика по одсецима 

Разред 
Укупно 

ученика 

Ученици са позитивним успехом Укупно са 

позитивним 

успехом одличних врло добрих добрих довољних 

број % број % број % број % број % 

ТО 6 3 50,00 3 50,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

ВИ 13 8 61,54 4 30,77 0 0,00 0 0,00 12 92,31 

∑ 19 11 57,89 7 36,84 0 0,00 0 0,00 18 94,74 

 

Разред 

Ученици са негативним успехом Укупно са 

негативним 

успехом 

Оцењени 

ученици 

Неоцењени 

ученици Просечна 

оцена 

са 1 

недовољном 

са 2        

недовољне 

са 3 и више 

недовољних 

број % број % број % број % број % број % 

ТО 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 0 0,00 4,43 

ВИ 1 7,69 0 0,00 0 0,00 1 7,69 13 100,00 0 0,00 4,54 

∑ 1 5,26 0 0,00 0 0,00 1 5,26 19 100,00 0 0,00 4,51 

 

Од укупно 19 ученика у првом разреду, 11 (односно 57,89%) је одличних, 7 (односно 36,84%) је 

врлодобрих, добрих и довољних нема, док је 1 ученик (односно 5,26%) са недовољним успехом. Сви 

ученици су оцењени, неоцењених нема. Просечна оцена на теоретском одсеку износи 4,43, на вокално-

инструменталном одсеку 4,54, док је на нивоу целог разреда остварена просечна оцена 4,51. Највиша 

просечна оцена (5,00) остварена је из пет предмета и то: музички инструменти, хор, упоредни клавир, 

корепетиција, и камерна мизика, док је најнижа просечна оцена на предмету биологија (3,39). Треба 

напоменути да је просечна оцена на свим осталим предметима изнад 3,70. Просечна оцена из владања 

износи 5,00.  
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 Евиденција о успеху ученика по предметима  

Предмет 
Број 

оцена 

Број позитивних оцена 

одличних врло добрих добрих довољних 

број % број % број % број % 

српски језик 18 8 44,44 5 27,78 5 27,78 0 0,00 

енглески језик 18 12 66,67 4 22,22 0 0,00 2 11,11 

италијански језик 18 9 50,00 6 33,33 2 11,11 1 5,56 

информатика 18 12 66,67 4 22,22 2 11,11 0 0,00 

историја културе и цивилизције 18 7 38,89 9 50,00 2 11,11 0 0,00 

биологија 18 6 33,33 1 5,56 5 27,78 6 33,33 

физика 18 11 61,11 4 22,22 2 11,11 1 5,56 

физичко васпитање 18 13 72,22 5 27,78 0 0,00 0 0,00 

теорија музике 18 7 38,89 3 16,67 4 22,22 4 22,22 

музички инструменти 18 18 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

солфеђо 18 11 61,11 7 38,89 0 0,00 0 0,00 

клавир то 6 5 83,33 1 16,67 0 0,00 0 0,00 

хор 12 12 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

упоредни клавир 8 8 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

главни предмет 13 10 76,92 2 15,38 0 0,00 0 0,00 

корепетиција 5 5 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

камерна музика 12 12 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

оркестар 7 6 85,71 0 0,00 1 14,29 0 0,00 

читање с листа 12 12 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

владање 18 18 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

∑ 291 202 69,42 51 17,53 23 7,90 14 4,81 
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Предмет 

Укупно 

позитивних 

оцена 

Укупно 

негативних 

оцена 

Укупно 

оцењених 

Укупно 

неоцењених Просечна 

оцена 

број % број % број % број % 

српски језик 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,17 

енглески језик 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,44 

италијански језик 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,28 

информатика 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,56 

историја културе и цивилизције 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,28 

биологија 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 3,39 

физика 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,39 

физичко васпитање 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,72 

теорија музике 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 3,72 

музички инструменти 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 5,00 

солфеђо 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,61 

клавир то 6 100,00 0 0,00 6 100,00 0 0,00 4,83 

хор 12 100,00 0 0,00 12 100,00 0 0,00 5,00 

упоредни клавир 8 100,00 0 0,00 8 100,00 0 0,00 5,00 

главни предмет 12 92,31 1 7,69 13 100,00 0 0,00 4,54 

корепетиција 5 100,00 0 0,00 5 100,00 0 0,00 5,00 

камерна музика 12 100,00 0 0,00 12 100,00 0 0,00 5,00 

оркестар 7 100,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 4,71 

читање с листа 12 100,00 0 0,00 12 100,00 0 0,00 5,00 

владање 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 5,00 

∑ 290 99,66 1 0,34 291 100,00 0 0,00 4,51 
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Евиденција ученика са недовољним оценама 

Р.бр. Презиме и име ученика разред бр. недовољних 

1. Алимпић Драгољуб I 1 

Укупно ученика са недовољним оценама 1 1 

 

Ученик Драгољуб Алимпић није изашао на годишњи испит из главног предмета – Хармоника, добио је 

недовољну оцену и понавља разред. 

  

Евиденција о изостанцима ученика 

Разред 

Изостанци укупно 

Укупно ученика 
Изостанака по 

ученику 
оправдани неоправдани укупно 

I  712 9 721 19 37,95 

 

У текућој школској години, ученици првог разреда су направили укупно 721 изостанак, од чега 9 

неоправданих, што је просечно 37,95 изостанака по ученику. У другом полугодишту, за време ванредног 

стања, није било изостанака. Ученици су имали добру сарадњу са предметним наставницима и 

одељењским старешином. 
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4. Реализација наставе  

Евиденција о реализованим часовима по предметима 

Разред Предмет 

Реализација наставе 

редовна допунска  додатна припремна укупно 

I српски језик 105 5 5 0 115 

I енглески језик 70 4 0 0 74 

I италијански језик 70 0 0 3 73 

I информатика 70 2 0 0 72 

I историја културе и цивилизције 70 0 2 0 72 

I биологија 70 0 0 0 70 

I физика 70 0 0 0 70 

I физичко васпитање 70 0 10 5 85 

I теорија музике 69 16 5 5 95 

I музички инструменти 70 2 0 0 72 

I солфеђо 175 2 15 0 192 

I-IV хор 70 0 44 0 114 

I-IV оркестар 70 0 0 0 70 

I главни предмет 1530 11 80 0 1621 

I упоредни клавир 335 0 46 0 381 

I клавир то 420 7 19 0 446 

I читање с листа 280 0 0 0 280 

I корепетиција 70 0 0 0 70 

I камерна музика 175 0 2 0 177 

I-III веронаука 35 0 0 0 35 

I-III грађанско васпитање 35 0 0 0 35 

I час разредног старешине 35 0 0 0 35 

УКУПНО 3964 49 228 13 4254 

 

Укупно је реализовано 4254 часа, од тога 3964 часа редовне, 49 допунске, 228 додатне и 13 часова 

припремне наставе. Редовна настава је реализована у складу са плановима, а за време ванредног стања 

одвијала се на даљину. Постоје оправдана одступања у односу на план допунске, додатне, припремне 

наставе и рада секција, настала услед ванредног стања и одвијања наставе на даљину. 
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5. Такмичења и награде 

Евиденција о награђеним ученицима  

Р.бр. 
Назив и место 

одржавањатакмичења 
Предмет Датум 

Презиме и име 

ученика 
Награда 

1. 
24. Међународнно такмичење 

младих пијаниста, Шабац 
клавир 01.03.2020. 

Милутиновић 

Александра 

Прва 

награда 

(98 

бодова) 

2. 
XI Ваљевско гитарско такмичење 

ВАрт 
гитара 07.12.2019. Лука Петровић лауреат 

3. 9. Фестивал гудача Шабац виолина 14.3.2020. Christina Uriegas 

Друго 

место 

(82 

бода) 

4. 9. Фестивал гудача Шабац виолина 14.3.2020. Марта Јовичић 

Друго 

место 

(88 

бодова) 

Укупан број освојених награда: 4 

 

Због ванредног стања, нису реализована сва планирана такмичења у другом полугодишту. 

 

6. Сарадња са родитељима 

Евиденција о одржаним родитељским састанцима  

Р.бр. Разредни старешина Разред Датум 

1. Божица Димитријевић Први 06.09.2019. 

2. Божица Димитријевић Први 25.11.2019. 

Укупан број одржаних родитељских састанака: 2 

 

Током ванредног стања у другом полугодишту, комуникација са родитељима се одвијала телефонским 

путем, индивидуално и по потреби.  
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6.9.2. Извештај о раду одељенског старешине II разреда средње школе 

 

1. Реализација тема на ЧРС-у 

 

Р. бр. 

часа 
Реализоване активности на ЧРС-у 

Време 

реализације 

1. 
Упознавање ученика са кућним редом, правима и обавезама ученика, 

Правилником о оцењивању, набавком уџбеника 
4.9.2019. 

2. Избор руководства одељењске заједнице и чланова Ученичког парламета 11.9.2019. 

3. 
Презентације изборних предмета, секција и структуре рада школе и 

могућности за партиципацију ученика 
18.9.2019. 

4. Обележавање Европског дана језика, 26. септембра 25.9.2019. 

5. Недеља  лепих порука – другу/другарици 2.10.2019. 

6. Развијање културе рада- методе успешног учења 9.10.2019. 

7. 
Развој позитивне мотивације према изабраном смеру 16.10.2019. 

8. 
Изостанци и текући проблеми 23.10.2019. 

9. 
Изостанци и текући проблеми 30.10.2019. 

10. 
Правилна исхрана 6.11.2019. 

11. 

Oбележавање Међународног дана толеранције-дебате на  ЧОС-у и 

редовној настави 
13.11.2019. 

12. 
Анализа успеха и дисциплине на првом класификационом периоду 20.11.2019. 

13. 
Организовање посете Београду - разговор на тему 27.11.2019. 

14. 
Безбедност ученика и превенција насиља 11.12.2019. 

15. 
Одлике адолесцентног периода и радионица (Коме се то дивим...) 18.12.2019. 

16. 
Активности Ученичког парламента 25.12.2019. 

17. 
Избор из превентивног програма за младе 15.1.2020. 

18. 
Анализа успеха на крају првог полугодишта 22.1.2020. 

19. 
Анализа успеха на крају првог полугодишта 29.1.2020. 

20. Анализа успеха 18.2.2020. 
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Р. бр. 

часа 
Реализоване активности на ЧРС-у 

Време 

реализације 

21. 
Насиље у породици 26.2.2020. 

22. 
Недеља борбе против рака (01.03.-.08.03.) 4.3.2020. 

23. 
Превенција деликвенције 11.3.2020. 

24. 
Групни разговор преко вибер групе 18.3.2020. 

25. 
Подршка ученицима у превазилажењу текућих проблема - вибер разговор 25.3.2020. 

26. 
Текући проблеми везани за праћење онлајн наставе - вибер разговор 1.4.2020. 

27. 
Колико здраво живимо – Светски дан здравља 7.април 8.4.2020. 

28. 
Слободно време– како га користимо? 15.4.2020. 

29. Текући проблеми - Вибер разговор 22.4.2020. 

30. Изолација. Како смо је поднели? - Вибер разговор 29.4.2020. 

31. 
Текући проблеми - Вибер разговор 6.5.2020. 

32. 
Поново смо слободни... Вибер разговор 13.5.2020. 

33. Анализа успеха и дисциплине на крају године 20.5.2020. 

34. 
Испити и друге активности на крају школске године 27.5.2020. 

35. 
Анализа успеха и дисциплине на крају године 1.6.2020. 
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2. Бројно стање ученика 

Евиденција о кретању бројног стања ученика 

 

Разред Одсек 

Уписано на 

почетку 

школске 

године 

Уписано у 

току школске 

године 

Укупно 

уписаних 

ученика 

Укупно 

исписаних 

ученика 

Бојно стање 

ученика на 

крају 

полугодишта 

М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега 

II ТО  2 4 6 0 0 0 2 4 6 0 0 0 2 4 6 

II ВИ 5 7 12 0 0 0 5 7 12 0 1 1 5 6 11 

∑ 7 11 18 0 0 0 7 11 18 0 1 1 7 10 17 

 

Евиденција исписаних ученика  

Р.бр. Презиме и име ученика разред одсек 

1. Трифуновић А. Драгана II вокално - инструментални 

Укупно исписаних ученика : 1 

 

У одељењу је на почетку године уписано 18 ученика. У току године исписана Драгана Трифуновић, па је 

укупан број ученика на крају другог полугодишта 17. По одсецима, на вокално-инструменталном одсеку 

је 11 ученика, а на теоретском 6 ученика. 
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3. Успех и владање ученика 

Евиденција о успеху ученика по одсецима 

Разред 
Укупно 

ученика 

Ученици са позитивним успехом Укупно са 

позитивним 

успехом одличних врло добрих добрих довољних 

број % број % број % број % број % 

ТО 6 6 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 

ВИ 11 4 36,36 6 54,55 1 9,09 0 0,00 11 100,00 

∑ 17 10 58,82 6 35,29 1 5,88 0 0,00 17 100,00 

 

Разред 

Ученици са негативним успехом Укупно са 

негативним 

успехом 

Оцењени 

ученици 

Неоцењени 

ученици Просечна 

оцена 

са 1 

недовољном 

са 2        

недовољне 

са 3 и више 

недовољних 

број % број % број % број % број % број % 

ТО 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 100,00 0 0,00 4,67 

ВИ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 100,00 0 0,00 4,23 

∑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 4,37 

 

Од укупно 17 ученика у другом разреду, 10 (односно 58,82%) је одличних, 6 (односно 35,29%) је 

врлодобрих, 1 (односно 5,88 %) добрих, а довољних и недовољних ученика нема. Сви ученици су 

оцењени, неоцењених нема. Просечна оцена на теоретском одсеку износи 4,67, на вокално-

инструменталном одсеку 4,23, док је на нивоу целог разреда остварена просечна оцена 4,37. Највише 

просечне оцене остварене су из предмета корепетиција (5,00), рачунарство и информатика (4,94), читање 

с листа (4,91), док је најнижа просечна оцена на предмету хармонија (3,71).  Просечна оцена из владања 

износи 5,00.  
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Евиденција о успеху ученика по предметима  

Предмет 
Број 

оцена 

Број позитивних оцена 

одличних врло добрих добрих довољних 

број % број % број % број % 

српски језик 17 4 23,53 9 52,94 3 17,65 1 5,88 

енглески језик 17 10 58,82 2 11,76 2 11,76 3 17,65 

италијански језик 17 4 23,53 9 52,94 2 11,76 2 11,76 

информатика 17 16 94,12 1 5,88 0 0,00 0 0,00 

историја културе и цивилизције 17 9 52,94 5 29,41 2 11,76 1 5,88 

социологија 17 14 82,35 0 0,00 2 11,76 1 5,88 

физичко васпитање 16 13 81,25 3 18,75 0 0,00 0 0,00 

хармонија 17 7 41,18 2 11,76 4 23,53 4 23,53 

историја музике 17 11 64,71 2 11,76 4 23,53 0 0,00 

музички облици 17 7 41,18 6 35,29 1 5,88 3 17,65 

солфеђо 17 8 47,06 5 29,41 4 23,53 0 0,00 

клавир то 6 5 83,33 1 16,67 0 0,00 0 0,00 

хор 11 8 72,73 2 18,18 1 9,09 0 0,00 

свирање хорских партитура 6 5 83,33 1 16,67 0 0,00 0 0,00 

упоредни клавир 7 5 71,43 1 14,29 0 0,00 1 14,29 

главни предмет 11 6 54,55 1 9,09 1 9,09 3 27,27 

корепетиција 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

камерна музика 11 6 54,55 2 18,18 0 0,00 3 27,27 

оркестар 6 5 83,33 0 0,00 0 0,00 1 16,67 

читање с листа 11 10 90,91 1 9,09 0 0,00 0 0,00 

владање 17 17 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

∑ 276 174 63,04 53 19,20 26 9,42 23 8,33 
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Предмет 

Укупно 

позитивних 

оцена 

Укупно 

негативних 

оцена 

Укупно 

оцењених 

Укупно 

неоцењених Просечна 

оцена 

број % број % број % број % 

српски језик 17 100,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 3,94 

енглески језик 17 100,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 4,12 

италијански језик 17 100,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 3,88 

информатика 17 100,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 4,94 

историја културе и цивилизције 17 100,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 4,29 

социологија 17 100,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 4,59 

физичко васпитање 16 100,00 0 0,00 16 100,00 0 0,00 4,81 

хармонија 17 100,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 3,71 

историја музике 17 100,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 4,41 

музички облици 17 100,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 4,00 

солфеђо 17 100,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 4,24 

клавир то 6 100,00 0 0,00 6 100,00 0 0,00 4,83 

хор 11 100,00 0 0,00 11 100,00 0 0,00 4,64 

свирање хорских партитура 6 100,00 0 0,00 6 100,00 0 0,00 4,83 

упоредни клавир 7 100,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 4,43 

главни предмет 11 100,00 0 0,00 11 100,00 0 0,00 3,91 

корепетиција 4 100,00 0 0,00 4 100,00 0 0,00 5,00 

камерна музика 11 100,00 0 0,00 11 100,00 0 0,00 4,00 

оркестар 6 100,00 0 0,00 6 100,00 0 0,00 4,50 

читање с листа 11 100,00 0 0,00 11 100,00 0 0,00 4,91 

владање 17 100,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 5,00 

∑ 276 100,00 0 0,00 276 100,00 0 0,00 4,37 
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Евиденција о изостанцима ученика 

 

Разред 

Изостанци укупно 
Укупно 

ученика 

Изостанака 

по ученику 
оправдани неоправдани укупно 

 II 904 6 910 17 53,53 

 

Укупан број изостанака је незнатно увећан у односу на прво полугодиште због пандемије грипа и 

одржавања онлајн наставе. Укупан број изостанака је 910, од чега 6 неоправданих, а просечан број 

изостанака по ученику износи 53,53.  

 

4. Реализација наставе  

Евиденција о реализованим часовима по предметима 

Разред Предмет 

Реализација наставе 

редовна допунска  додатна припремна укупно 

II српски језик 105 3 1 0 109 

II енглески језик 70 4 2 0 76 

II италијански језик 70 0 0 0 70 

II информатика 70 0 2 0 72 

II историја културе и цивилизције 70 0 2 0 72 

II социологија 35 2 2 0 39 

II физичко васпитање 70 0 10 5 85 

II хармонија 230 7 4 0 241 

II историја музике 70 5 5 0 80 

II музички облици 70 0 2 0 72 

II солфеђо 175 2 22 0 199 

II свирање хорских партитура 105 0 0 0 105 

II главни предмет 1175 15 62 0 1252 

II упоредни клавир 249 2 28 4 283 

II клавир то 420 2 41 4 467 

II читање с листа 210 0 0 0 210 

II корепетиција 70 0 0 0 70 

II камерна музика 140 0 0 0 140 

II-IV веронаука 35 0 0 0 35 
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Разред Предмет 

Реализација наставе 

редовна допунска  додатна припремна укупно 

II-IV грађанско васпитање 35 0 0 0 35 

II час разредног старешине 35 0 0 0 35 

УКУПНО 3509 42 183 13 3747 

 

У току школске године реализовано је 3509 часова редовне наставе, 42 часа допунске, 183 додатне и 13 

часова припремне наставе. Укупан број реализованих часова је 3747. 

 

5. Такмичења и награде 

 

Евиденција о награђеним ученицима  

Р.бр. 
Назив и место 

одржавањатакмичења 
Предмет Датум 

Презиме и име 

ученика 
Награда 

1. 

24.међународно такмичење 

младих пијаниста, МШ „ Михаило 

Вукдраговић“ Шабац 

Клавир 29.02.2020. Бродић Ирина 2. место 

2. 
9.фестивал гудача, МШ „ Михаило 

Вукдраговић“ Шабац 
Виолина 14.03.2020. Сенић Анђела 2.место 

Укупан број освојених награда: 2 

  

Због опасности од ширења заразне болести COVID-19, одложена је и отказана већина такмичења у 

школској 2019/2020. години. Одржана су само два такмичења и освојена су два друга места из главног 

предмета:  

- клавир-Ирина Бродић у класи професорке Хелене Давидовић и 

- виолина-Анђела Сенић у класи професора Милана Богдановића. 

 

6. Сарадња са родитељима 

Евиденција о одржаним родитељским састанцима  

 

Р.бр. Разредни старешина Разред Датум 

1. Татјана Алимпић II 03.09.2019. 

2. Татјана Алимпић II 26.09.2019. 

3. Татјана Алимпић II 20.11.2019. 

4. Татјана Алимпић II 30.01.2020. 

Укупан број одржаних родитељских састанака: 4 

 

У току школске 2019/2020. године одржана су четири родитељска састанка, један ванредан и три 

редовна родитељска састанка. Индивидуалних разговора је такође било, нарочито након прекида 

редовне наставе у марту 2020.године. Успостављена добра комуникација са свим родитељима. 
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6.9.3. Извештај о раду одељенског старешине III разреда средње школе 

 

1. Реализација тема на ЧРС-у 

 

Р. бр. 

часа 
Реализоване активности на ЧРС-у 

Време 

реализације 

1. 
Формирање одељења-упознавање ученика са новим предметима и 

кућним редом 
3.09.2019. 

2. 
Избор руководства одељењске заједнице и чланова Ученичког 

парламента 
10.09.2019. 

3. Изостанци и текућа питања 17.09.2019. 

4. Безбедност ученика и превенција насиља 24.09.2019. 

5. 
Обележавање Европског дана језика 

 
1.10.2019. 

6. Здравствено просвећивање младих 8.10.2019. 

7. Организовање помоћи у учењу за ученике којима је то потребно 15.10.2019. 

8. Спортске активности 22.10.2019. 

9. Организовање прикупљања помоћи материјално угроженим ученицима 29.10.2019. 

10. Насиље у породици 5.11.2019. 

11. Значај и претње приватности на друштвеним мрежама 12.11.2019. 

12. Лична хигијена,хигијена животне и радне средине 19.11.2019. 

13. Одлике адолесцентног периода-формирање здраве личности 26.11.2019. 

14. Превенција верских секти 3.12.2019. 

15. Текући проблеми 10.12.2019. 

16. Текући проблеми 17.12.2019. 

17. Болести зависности 24.12.2019. 

18. Неговање традиције 14.01.2020. 

19. Припрема за седницу 21.01.2020. 

20. Дан борбе против пушења,31.јануар 28.01.2020. 
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Р. бр. 

часа 
Реализоване активности на ЧРС-у 

Време 

реализације 

21. Превенција верских секти 25.02.2020. 

22. Рад на побољшању успеха и дисциплине 3.03.2020. 

23. Дан жена,8.март 10.03.2020. 

24. Прикупљање мејл адреса и разговор о настави на даљину 17.03.2020. 

25. Превенција деликвенције 24.03.2020. 

26. Разговор о даљем професионалном усавршавању 31.03.2020. 

27. Мотивација за учење 7.04.2020. 

28. Разговор о настави на даљину-текући проблеми 14.04.2020. 

29. Спортска активност 21.04.2020. 

30. Светски дан планете Земље 28.04.2020. 

31. Професионална оријентација 5.05.2020. 

32. Кретањем до здравља 12.05.2020. 

33. Текући проблеми 19.05.2020. 

34. Текућа питања 26.05.2020. 

35. 
Сређивање документације и друге активности у оквиру завршетка 

школске године 
2.06.2020. 

 

 

План рада одељењског старешине је реализован уз мала одступања,а у складу са потребама и ситуацијом 

током ванредног стања. 
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2. Бројно стање ученика 

Евиденција о кретању бројног стања ученика 

 

Разред Одсек 

Уписано на 

почетку 

школске 

године 

Уписано у 

току школске 

године 

Укупно 

уписаних 

ученика 

Укупно 

исписаних 

ученика 

Бојно стање 

ученика на 

крају 

полугодишта 

М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега 

III ТО  0 7 7 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 7 7 

III ВИ 7 9 16 0 0 0 7 9 16 0 0 0 7 9 16 

∑ 7 16 23 0 0 0 7 16 23 0 0 0 7 16 23 

 

На почетку школске године је уписано 23 ученика, од тога 16 на ВИ одсеку,а 7 на ТО. Није било 

исписаних ученика. 

 

3. Успех и владање ученика 

Евиденција о успеху ученика по одсецима 

Разред 
Укупно 

ученика 

Ученици са позитивним успехом Укупно са 

позитивним 

успехом одличних врло добрих добрих довољних 

број % број % број % број % број % 

ТО 7 1 14,29 4 57,14 2 28,57 0 0,00 7 100,00 

ВИ 16 10 62,50 6 37,50 0 0,00 0 0,00 16 100,00 

∑ 23 11 47,83 10 43,48 2 8,70 0 0,00 23 100,00 

 

Разред 

Ученици са негативним успехом Укупно са 

негативним 

успехом 

Оцењени 

ученици 

Неоцењени 

ученици Просечна 

оцена 

са 1 

недовољном 

са 2        

недовољне 

са 3 и више 

недовољних 

број % број % број % број % број % број % 

ТО 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 4,10 

ВИ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16 100,00 0 0,00 4,52 

∑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 4,40 
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Евиденција о успеху ученика по предметима  

Предмет 
Број 

оцена 

Број позитивних оцена 

одличних врло добрих добрих довољних 

број % број % број % број % 

српски језик 23 6 26,09 6 26,09 10 43,48 1 4,35 

енглески језик 23 9 39,13 6 26,09 2 8,70 6 26,09 

италијански језик 23 11 47,83 8 34,78 1 4,35 3 13,04 

информатика 23 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

историја културе и цивилизције 23 12 52,17 7 30,43 4 17,39 0 0,00 

психологија 23 21 91,30 2 8,70 0 0,00 0 0,00 

физичко васпитање 23 21 91,30 0 0,00 0 0,00 2 8,70 

хармонија 23 4 17,39 6 26,09 3 13,04 10 43,48 

историја музике 23 16 69,57 3 13,04 4 17,39 0 0,00 

музички облици 23 12 52,17 6 26,09 4 17,39 1 4,35 

контрапункт 23 13 56,52 2 8,70 2 8,70 6 26,09 

солфеђо 23 10 43,48 5 21,74 6 26,09 2 8,70 

клавир то 7 5 71,43 1 14,29 1 14,29 0 0,00 

хор 10 10 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

свирање хорских партитура 7 4 57,14 2 28,57 1 14,29 0 0,00 

дириговање 7 1 14,29 2 28,57 4 57,14 0 0,00 

етномузикологија 23 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

упоредни клавир 14 8 57,14 2 14,29 4 28,57 0 0,00 

главни предмет 16 12 75,00 0 0,00 2 12,50 2 12,50 

корепетиција 2 2 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

камерна музика 16 15 93,75 0 0,00 1 6,25 0 0,00 

оркестар 13 12 92,31 0 0,00 0 0,00 1 7,69 

читање с листа 16 15 93,75 0 0,00 1 6,25 0 0,00 

владање 23 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

∑ 430 288 66,98 58 13,49 50 11,63 34 7,91 
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Предмет 

Укупно 

позитивних 

оцена 

Укупно 

негативних 

оцена 

Укупно 

оцењених 

Укупно 

неоцењених Просечна 

оцена 

број % број % број % број % 

српски језик 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 3,74 

енглески језик 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 3,78 

италијански језик 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 4,17 

информатика 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 5,00 

историја културе и цивилизције 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 4,35 

психологија 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 4,91 

физичко васпитање 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 4,74 

хармонија 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 3,17 

историја музике 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 4,52 

музички облици 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 4,26 

контрапункт 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 3,96 

солфеђо 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 4,00 

клавир то 7 100,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 4,57 

хор 10 100,00 0 0,00 10 100,00 0 0,00 5,00 

свирање хорских партитура 7 100,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 4,43 

дириговање 7 100,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 3,57 

етномузикологија 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 5,00 

упоредни клавир 14 100,00 0 0,00 14 100,00 0 0,00 4,29 

главни предмет 16 100,00 0 0,00 16 100,00 0 0,00 4,38 

корепетиција 2 100,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 5,00 

камерна музика 16 100,00 0 0,00 16 100,00 0 0,00 4,88 

оркестар 13 100,00 0 0,00 13 100,00 0 0,00 4,77 

читање с листа 16 100,00 0 0,00 16 100,00 0 0,00 4,88 

владање 23 100,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 5,00 

∑ 430 100,00 0 0,00 430 100,00 0 0,00 4,40 
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Од укупно 23 ученика у трећем разреду, 11 (односно 47,83%) је одличних, 10 (односно 43,38%) је 

врлодобрих, 2 (односно 8,70 %) добрих, а довољних и недовољних ученика нема. Сви ученици су 

оцењени, неоцењених нема. Просечна оцена на теоретском одсеку износи 4,10, на вокално-

инструменталном одсеку 4,52, док је на нивоу целог разреда остварена просечна оцена 4,40. Највише 

просечне оцене (5,00) остварене су из предмета рачунарство и информатика, хор, етномузикологија и 

корепетиција, док је најнижа просечна оцена на предмету хармонија (3,17). Треба напоменути да је на 

свим осталим предметима просечна оцена изнад 3,50. Просечна оцена из владања износи 5,00.  

 

Евиденција о изостанцима ученика 

 

Разред 

Изостанци укупно 
Укупно 

ученика 

Изостанака 

по ученику 
оправдани неоправдани укупно 

III  1332 30 1362 23 59,22 

 

У току школске године ученици трећег разреда су направили укупно 1362 изостанка, од чега 30 

неоправданих изостанака. Просечан број изостанака по ученику износи  59,22. У другом полугодишту, 

за време ванредног стања, није било изостанака. Ученици су имали добру сарадњу са предметним 

наставницима и одељењским старешином. 
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4. Реализација наставе  

Евиденција о реализованим часовима по предметима 

Разред Предмет 
Реализација наставе 

редовна допунска  додатна припремна укупно 

III српски језик 105 2 2 0 109 

III енглески језик 70 2 2 0 74 

III италијански језик 70 1 0 2 73 

III информатика 70 2 1 0 73 

III историја културе и цивилизције 35 0 1 0 36 

III психологија 70 2 2 0 74 

III физичко васпитање 70 0 10 5 85 

III хармонија 140 8 6 10 164 

III историја музике 210 4 4 0 218 

III музички облици 70 0 0 0 70 

III контрапункт 140 14 4 4 162 

III солфеђо 175 3 3 0 181 

III дириговање 70 0 6 0 76 

III етномузикологија 70 0 0 0 70 

I-IV хор 70 0 44 0 114 

I-IV оркестар 70 0 0 0 70 

III свирање хорских партитура 140 0 0 0 140 

III главни предмет 1680 39 74 0 1793 

III упоредни клавир 455 12 26 2 495 

III клавир то 490 0 8 10 508 

III читање с листа 280 0 0 0 280 

III корепетиција 70 0 0 0 70 

III камерна музика 350 0 13 0 363 

I-III веронаука 35 0 0 0 35 

I-III грађанско васпитање 35 0 0 0 35 

III час разредног старешине 35 0 0 0 35 

УКУПНО 10296 171 343 109 10919 
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У текућој школској години, реализовано је укупно 10919 часова, од чега 10296 редовне, 171 допунске, 

343 додатне и 109 часова припремне наставе. Редовна настава је реализована у складу са плановима, а за 

време ванредног стања одвијала се на даљину. Постоје оправдана одступања у односу на план допунске, 

додатне и припремне наставе, као и рада секција ,настала услед ванредног стања и одвијања наставе на 

даљину. 

 

5. Такмичења и награде 

Евиденција о награђеним ученицима  

 

Р.бр. 
Назив и место 

одржавањатакмичења 
Предмет Датум 

Презиме и име 

ученика 
Награда 

1. 
Школско такмичење клавириста-

Шабац 
клавир 18.12.2019. СтанковићБ.Јелена I 

2. 
Међународно такмичење гудача 

Шабац 

камерна 

музика 
14.03.2020. 

Трио-Ђурић 

Ксенија,Милетић 

Анастасија и 

СтанковићБ.Јелена 

I 

3. 
Међународно такмичење гудача 

Шабац 
виолончело 14.03.2020. Ђурић Ксенија I 

4. 
Међународно такмичење гудача 

Шабац 
виолина 14.03.2020. Мићић Драгана II 

5. 
Међународно такмичење гудача 

Шабац 
виолина 14.03.2020. 

     Милетић 

Анастасија 
II 

6. 
Међународно такмичење гудача 

Шабац 
виолина 14.03.2020. 

Крсмановић 

Анђелија 
III 

Укупан број освојених награда: 6 

 

Због ванредног стања, нису реализована сва планирана такмичења у другом полугодишту. 

 

6. Сарадња са родитељима 

Евиденција о одржаним родитељским састанцима  

Р.бр. Разредни старешина Разред Датум 

1. Видић Љиљана трећи 10.09.2019. 

2. Видић Љиљана трећи 21.11.2019. 

3. Видић Љиљана трећи 25.12.2019. 

Укупан број одржаних родитељских састанака: 3 

 

Поред редовних родитељских састанака,одржано је и 20 индивидуалних састанака са родитељима. 

Током ванредног стања у другом полугодишту, комуникација са родитељима се одвијала телефонским 

путем, индивидуално и по потреби. 
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6.9.4 Извештај о раду одељенског старешине IV разреда средње школе 

 

1. Реализација тема на ЧРС-у 

 

Р. бр. 

часа 
Реализованеактивности на ЧРС-у 

Време 

реализације 

1.  Пријем и упознавање ученика са новим предметима и кућним редом  03. 09. 2019. 

2.  Избор руководства одељењске заједнице и чланова Ученичког парламента  10. 09. 2019. 

3.  Безбедност ученика и превенција насиља  17. 09. 2019. 

4.  Обележавање Европског дана језика, 26. септембра  24. 09. 2019. 

5. Регулисање изостанака  01. 10. 2019. 

6.  Договор о организовању предавања на тему менталног здравља и здравих 

стилова живота  
08. 10. 2019. 

7. 
 Професионална оријентација и организовање помоћи у учењу за ученике 

којима је то потребно  
15. 10. 2019. 

8.  Разговор а актуелним проблемима  22. 10. 2019. 

9. Испитивање интересовања ученика за екскурзију или студијско путовање  29. 10. 2019. 

10.  Регулисање изостанака  05. 11.2019. 

11.  Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода  12. 11. 2019. 

12.  Насиље у породици  19. 11. 2019. 

13.  Активности Ученичког парламента (учешће на фестивалу „Јувентус фест“)  26. 11. 2019. 

14.  Дан борбе против сиде: партнерски односи  03. 12. 2019. 

15.  Регулисање изостанака  10. 12. 2019. 

16.  Анализа сарадње са предметним наставницима  17. 12. 2019. 

17.  Активности Ученичког парламента (учешће на фестивалу „Јувентус фест“)  24. 12. 2019. 

18.  Регулисање изостанака  14. 01. 2020. 

19.  Организација школске славе  21. 01. 2020. 

20.  Подела ђачких књижица  28. 01. 2020. 

21.  Aнализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта  18. 02. 2020. 
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Р. бр. 

часа 
Реализованеактивности на ЧРС-у 

Време 

реализације 

22.  Избор тема из превентивног програма за младе  25. 02. 2020. 

23.  Планирање учења и одмора  03. 03. 2020. 

24. 

 Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране 

Републике Србије; Војна обавеза у Републици Србији; Радна и материјална 

обавеза у Републици Србији  

10. 03. 2020. 

25. 
 Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; 

Физичка спремност – предуслови за војни позив  
17. 03. 2020. 

26.  Избор будућег занимања  24. 03. 2020. 

27.  Планирање екскурзије или студијског путовања  31. 03. 2020. 

28.  Здрави стилови живота - Дан здравља, 7. април  07. 04. 2020. 

29.  Анализа успеха и дисциплине на крају другог тромесечја  21. 04. 2020. 

30.  Служба осматрања и обавештавања; Облици наоружаног отпора; Бојни 

отрови, биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита  
28. 04. 2020. 

31.  Тактичко-технички зборови  05. 05. 2020. 

32. 
 Организација годишњих, матурских и разредних испита и концерата 

матураната  
12. 05. 2020. 

33.  Организација матурске вечери  19. 05. 2020. 

 

 

2. Бројно стање ученика 

Евиденција о кретању бројног стања ученика 

 

Разред Одсек 

Уписано на 

почетку 

школске 

године 

Уписано у 

току школске 

године 

Укупно 

уписаних 

ученика 

Укупно 

исписаних 

ученика 

Бојно стање 

ученика на 

крају школске 

године 

М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега М Ж Свега 

IV ТО  1 6 7 0 0 0 1 6 7 0 0 0 1 6 7 

IV ВИ 7 4 11 0 0 0 7 4 11 0 0 0 7 4 11 

∑ 8 10 18 0 0 0 8 10 18 0 0 0 8 10 18 

 

На почетку школске године уписано је 18 ученика, 11 на ВИ и 7 на ТО одсеку. Бројно стање се није 

мењало током школске године.  
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3. Успех и владање ученика 

Евиденција о успеху ученика по одсецима 

Разред 
Укупно 

ученика 

Ученици сапозитивним успехом Укупно са 

позитивним 

успехом одличних врло добрих добрих довољних 

број % број % број % број % број % 

ТО 7 6 85,71 1 14,29 0 0,00 0 0,00 7 100,00 

ВИ 11 7 63,64 3 27,27 1 9,09 0 0,00 11 100,00 

∑ 18 13 72,22 4 22,22 1 5,56 0 0,00 18 100,00 

 

 

Разред 

Ученици са негативним успехом Укупно са 

негативним 

успехом 

Оцењени 

ученици 

Неоцењени 

ученици Просечна 

оцена 

са 1 

недовољном 

са 2        

недовољне 

са 3 и више 

недовољних 

број % број % број % број % број % број % 

ТО 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 4,56 

ВИ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 100,00 0 0,00 4,43 

∑ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,48 

 

 

Свих 18 ученика је завршило IV разред са позитивним успехом.  Одличних ученика је 13,  врло добрих 

4, а један ученик има добар успех.  Просечна оцена на ВИ одсеку је 4,43,  на ТО одсеку 4,56, док је 

просечна оцена на нивоу одељења 4,48. 

 

Евиденција о успеху ученика по предметима  

Предмет 
Бројо 

цена 

Број позитивних оцена 

одличних врло добрих добрих довољних 

број % број % број % број % 

српски језик 18 6 33,33 4 22,22 8 44,44 0 0,00 

енглески језик 18 5 27,78 5 27,78 4 22,22 4 22,22 

италијански језик 18 8 44,44 5 27,78 2 11,11 3 16,67 

информатика 18 16 88,89 0 0,00 1 5,56 1 5,56 

филозофија 18 13 72,22 1 5,56 4 22,22 0 0,00 

физичко васпитање 18 17 94,44 0 0,00 1 5,56 0 0,00 
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Предмет 
Бројо 

цена 

Број позитивних оцена 

одличних врло добрих добрих довољних 

број % број % број % број % 

хармонија 18 11 61,11 3 16,67 2 11,11 2 11,11 

историја музике 18 10 55,56 4 22,22 4 22,22 0 0,00 

музички облици 18 10 55,56 6 33,33 1 5,56 1 5,56 

контрапункт 18 11 61,11 3 16,67 2 11,11 2 11,11 

национална историја музике 18 15 83,33 2 11,11 1 5,56 0 0,00 

солфеђо 18 11 61,11 7 38,89 0 0,00 0 0,00 

клавир то 7 5 71,43 2 28,57 0 0,00 0 0,00 

хор 12 11 91,67 1 8,33 0 0,00 0 0,00 

дириговање 7 4 57,14 3 42,86 0 0,00 0 0,00 

етномузикологија 17 13 76,47 4 23,53 0 0,00 0 0,00 

увод у компоновање 7 6 85,71 1 14,29 0 0,00 0 0,00 

аудиовизуелна техника 7 7 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

упоредни клавир 7 6 85,71 0 0,00 0 0,00 1 14,29 

главни предмет 11 6 54,55 2 18,18 2 18,18 1 9,09 

корепетиција 4 4 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

камерна музика 11 6 54,55 4 36,36 1 9,09 0 0,00 

оркестар 6 3 50,00 3 50,00 0 0,00 0 0,00 

читање с листа 11 11 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

владање 11 9 81,82 2 18,18 0 0,00 0 0,00 

∑ 334 224 67,07 62 18,56 33 9,88 15 4,49 

 

 

Предмет 

Укупно 

позитивних 

оцена 

Укупно 

негативних 

оцена 

Укупно 

оцењених 

Укупно 

неоцењених Просечн 

аоцена 

број % број % број % број % 

српски језик 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 3,89 

енглески језик 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 3,61 

италијански језик 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,00 
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Предмет 

Укупно 

позитивних 

оцена 

Укупно 

негативних 

оцена 

Укупно 

оцењених 

Укупно 

неоцењених Просечн 

аоцена 

број % број % број % број % 

информатика 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,72 

филозофија 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,50 

физичко васпитање 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,89 

хармонија 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,28 

историја музике 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,33 

музички облици 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,39 

контрапункт 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,28 

национална историја музике 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,78 

солфеђо 18 100,00 0 0,00 18 100,00 0 0,00 4,61 

клавирто 7 100,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 4,71 

хор 12 100,00 0 0,00 12 100,00 0 0,00 4,92 

дириговање 7 100,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 4,57 

етномузикологија 17 100,00 0 0,00 17 100,00 0 0,00 4,76 

увод у компоновање 7 100,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 4,86 

аудиовизуелна техника 7 100,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 5,00 

упоредни клавир 7 100,00 0 0,00 7 100,00 0 0,00 4,57 

главни предмет 11 100,00 0 0,00 11 100,00 0 0,00 4,18 

корепетиција 4 100,00 0 0,00 4 100,00 0 0,00 5,00 

камерна музика 11 100,00 0 0,00 11 100,00 0 0,00 4,45 

оркестар 6 100,00 0 0,00 6 100,00 0 0,00 4,50 

читање с листа 11 100,00 0 0,00 11 100,00 0 0,00 5,00 

владање 11 100,00 0 0,00 11 100,00 0 0,00 4,82 

∑ 334 100,00 0 0,00 334 100,00 0 0,00 4,48 
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Евиденција о изостанцима ученика 

 

Разред 

Изостанци укупно 
Укупно 

ученика 

Изостанака по 

ученику 
оправдани неоправдани укупно 

IV  1781 26 1807 18 100,39 

 

Ученици IV разреда су направили укупно 1807 изостанака, 1781 оправдан и 26 неоправданих.  Просечан 

број изостанака по ученику износи 100,39. 

 

3. Реализација наставе  

Евиденција о реализованим часовима по предметима 

Разред Предмет 

Реализација наставе 

редовна допунска додатна припремна укупно 

IV српски језик 99 2 2 4 107 

IV енглески језик 66 0 1 0 67 

IV италијански језик 66 1 1 0 68 

IV информатика 64 0 1 0 65 

IV филозофија 64 0 0 0 64 

IV физичко васпитање 64 0 10 5 79 

IV хармонија 132 10 8 8 158 

IV историја музике 132 3 3 0 138 

IV музички облици 132 0 1 3 136 

IV контрапункт 198 12 7 9 226 

IV национална историја музике 66 0 0 0 66 

IV солфеђо 165 0 6 25 196 

IV дириговање 70 0 6 4 80 

IV етномузикологија 66 0 0 0 66 

IV увод у компоновање 66 0 0 0 66 

IV аудиовизуелна техника 66 0 0 0 66 

I-IV хор 70 0 44 0 114 

I-IV оркестар 70 0 0 0 70 

IV главни предмет 1089 3 51 18 1161 
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Разред Предмет 

Реализација наставе 

редовна допунска додатна припремна укупно 

IV упоредни клавир 231 1 23 13 268 

IV клавир то 464 10 20 8 502 

IV читање с листа 200 0 0 0 200 

IV корепетиција 66 0 0 0 66 

IV камерна музика 272 0 0 0 272 

II-IV веронаука 35 0 0 0 35 

II-IV грађанско васпитање 35 0 0 0 35 

IV час разредног старешине 33 0 0 0 33 

УКУПНО 4081 42 184 97 4404 

 

У току школске године, реализовано је укупно 4404 часа, од чега 4081 час редовне, 42 часа допунске, 

184 часа додатне и  97 часова припремне наставе. 

 

4. Такмичења и награде 

Евиденција о награђеним ученицима  

 

Р.бр. 
Назив и место одржавања 

такмичења 
Предмет Датум 

Презиме и име 

ученика 
Награда 

1. Guitar United festival, Сарајево гитара 01.11.2019. Шарчевић Алекса III 

2. 
Transylvania guitar festival, 

Румунија 
гитара 24.08.2019. Шарчевић Алекса I 

3. “Никола Цвејић”, Рума 
соло-

певање 
29.11.2019. Лолић Милица II 

4. „Лазар Јовановић“, Београд 
соло-

певање 
23.01.2020. Лолић Милица I 

Укупан број освојених награда: 4 

 

5. Сарадња са родитељима 

Евиденција о одржаним родитељским састанцима  

Р.бр. Разредни старешина Разред Датум 

1. Иван Иванић IV  

2. Иван Иванић IV  

3. Горан Спасић IV  

Укупан број одржаних родитељских састанака: 3 
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6.10. Извештаји о раду секција 
 

6.10.1. Извештај о раду Секције за староградску и изворну музику 

 

Област Планиране активности Евалуација 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Састанак носилаца 

активности и избор сарадника 

у реализацији плана рада 

Реализовано септембар 

руководилац 

секције 

Мирјана Пантелић 

проф. соло певања 

сарадник 

Младен 

Каличанин 

проф. хармонике 

2) Израда плана рада секције 

за предстојећу школску 

годину 

Реализовано септембар 

3) Израда годишњег извештаја 

о раду секције за претходну 

школску годину 

Реализовано август 

4) Дефинисање 

индивидуалних задужења 

чланова тима 

Реализовано септембар 

Н
еп

о
ср

ед
н

и
 р

а
д

 с
а

 у
ч

е
н

и
ц

и
м

а
 

1)  Аудиција за избор чланова 

секције 
Реализовано септембар 

Мирјана Пантелић 

проф. соло певања 

Младен 

Каличанин 

проф. хармонике 

2)  Избор репертоара и 

прилагођавање аранжмана 

извођачком саставу 

Реализовано септембар 

3) Пробе Реализовано 

једанпут недељно 

до ванредног 

стања 

Ј
а

в
н

и
 н

а
ст

у
п

и
 

1) Јавни наступи у школи 

Није реализовано 

због ванредног 

стања 

- 

Мирјана Пантелић 

проф. соло певања 

Младен 

Каличанин 

проф. хармонике, 

чланови тима 

 

2) Јавни наступи ван школе 

Није реализовано 

због ванредног 

стања 

- 

С
а

р
а

д
њ

а
 с

а
 

м
ед

и
ји

м
а
 

1)  Информисање 

представника медија о 

планираним јавним наступима 

Није реализовано 

због ванредног 

стања 

- 

Мирјана Пантелић 

проф. соло 

певања, 

Младен 

Каличанин 

проф. хармонике, 

чланови тима 

 

2)  Прикупљање материјала о 

раду секције за потребе 

школског сајта 

Није реализовано 

због ванредног 

стања 

- 
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6.10.2. Извештај о раду Секције општеобразовних предмета 

 

Област Планиране активности 
Време 

реализације 
Евалуација Носиоци активности 

К
у

л
т
у

р
о

л
о

ш
к

а
 р

а
д

и
о

н
и

ц
а

 1) Упознавање са јеврејским народом 

и његовим особеностима  радионица у 

Музеју шабачких Јевреја, (наставак 

прошлогодишњих активности на тему 

холокауста) 

септембар реализовано 

Невена Јовић 

Катарина Поповић 

Јованка Ковачевић 

 2) Обичаји и традиција 
прво 

полугодиште реализовано 

3)Посета изложбе Марине Абрамовић 
прво 

полугодиште реализовано 

Т
р

и
б

и
н

е
 

1)Превенција болести зависности април 
није 

реализовано, 

теме 

обрађене 

кроз рад 

психолога и 

одељењских 

старешина 

Невена Јовић, 

Љиљана Видић, 

чланови Стручног 

већа општеобразовних 

предмета, одељењске 

старешине, 

Дом здравља 

2) Превенција полно преносивих 

болести 
новембар 

Ј
ез

и
ч

к
а

 

р
а

д
и

о
н

и
ц

а
 

1)Европски дан језика, 26. септембар септембар реализовано 

Божица Димитријевић 

Мирјана Вардле 

 
2) „Божићни вашар“, пројекат у 

сарадњи са ОШ „Јеврем Обреновић „ 
децембар реализовано 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

ч
к

а
 

р
а

д
и

о
н

и
ц

а
 

Информатичка писменост и монтажа 

филма 
фебруар-мај реализовано Татјана Алимпић 

П
о

се
т
е
 к

у
л

т
у

р
н

и
м

 

м
а

н
и

ф
ес

т
а

ц
и

ја
м

а
 

1)Октобарски салон октобар реализовано 

Невена Јовић 

Катарина Поповић 

Јованка Ковачевић 

Божица Димитријевић 

Мирјана Вардле 

Татјана Алимпић 

Весна Добривојевић 

2) Сајам књига октобар није 

реализовано 

3) Ноћ музеја мај није 

реализовано 

4) Позоришне представе („Коштана“ 

у Београду) 

прво 

полугодиште реализовано 

5) Концерти 
током 

године реализовано 
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Већина планираних активности је реализована. Изузетак је посета Сајму књига и Ноћ музеја, што је у 

овом другом случају  било неизводиво због епидемије и забране окупљања. Ванредна ситуација је разлог 

неодржавања радионице из физике, као и две планиране трибине, али су се наставници потрудили да се 

планираним темама баве са ученицима: одељењске старешине су се са ученицима и родитељима бавили 

темом превенције болести зависности, а психолог путем интернета  контактирао са ученицима средње 

школе  бавећи се темом полно преносивих болести. Осим тога, психолог је „на дањину“ реализовао 

едукацију ученика средње школе о асертивној комуникацији ( уместо планиране радионице). 

Наставници су са ученицима обележили важне датуме кроз учешће и/или посету манифестацијама, рад 

на часовима, ЧОС-у или радионице (Дан страних језика, Дан толеранције, датуми везани за еколошке 

теме...). 
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6.10.3. Извештај о раду секције за стони тенис 

 

Планиране активности Евалуација 
Време 

реализације 

1) Установити број заинтересованих ученика 
реализовано  у  

потпуности 
10.09.2019. 

2) Утврдити ниво знања заинтересовањих ученика 
реализовано у 

потпуности 
17.09.2019. 

3) Подмладити секцију ученицима I разреда 
реализовано у 

потпуности 
24.09.2019. 

4) Игра класичним начином држања рекета 
реализовано у 

потпуности 
8.10.2019. 

5) Игра пенхолдер начином држања рекета 
реализовано у 

потпуности 
15.10.2019. 

6) Општинско и окружно такмичење 
реализовано у 

потпуности 
3.10.2019. 

7) Разни начини извођења сервиса 
реализовано у 

потпуности 
12.11.2019. 

8) Индивидуална игра са наглашавањем коришћења 

нападачког ударца здесна форхенд-драјф 

реализовано у 

потпуности 
3.12.2019. 

9) Индивидуална игра са наглашавањем коришћења 

нападачког ударца здесна бекхенд-драјф 

реализовано у 

потпуности 
14.01.2020. 

10) Наглашена игра у одбрани са основним враћањем 

форхенда 

реализовано у 

потпуности 
4.02.2020. 

11) Игра у одбрани са наглашеним одбрамбеним ударцем 

слева 
није реализовано март 

12) Основно враћање бекхенда није реализовано март 

13) Одиграти неколико сусрета са другим школама из Шапца 

и околине 
није реализовано април 

14) Игра у паровима није реализовано мај 

15) Усавршавање индивидуалне игре и игре у паровима кроз 

такмичење у оквиру секције 
није реализовано јун 

 

Ученици који су учествовали у раду секције су:Петровић Лука,Братић Лука и Вујић Никола. 

Општинско такмичење је одржано 3.10.2019. и ученици наше школе су екипно освојили пето место. 
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6.10.4. Извештај о раду секције гудчког оркестра средње школе 
 

Област Планиране активности Евалуација 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а

т
и

в
н

и
 

п
о

сл
о

в
и

 

1) Израда плана рада секције за 

предстојећу школску годину 

Реализовано у 

потпуности 
 септембар 

руководилац 

секције 

Љиљана 

Максимовић 

наставник 

виолине  

Н
еп

о
ср

ед
н

и
 р

а
д

 с
а

 

у
ч

е
н

и
ц

и
м

а
 

1) Аудиција за избор чланова 

секције 

Реализовано у 

потпуности 
септембар 

руководилац 

секције 

Љиљана 

Максимовић 

наставник 

виолине 

2) Избор репертоара и 

прилагођавање аранжмана 

извођачком саставу 

Реализовано у 

потпуности 

 

септембар, 

децембар 

3) Пробе 
Реализовано у 

потпуности 

једанпут 

недељно  

(у току школске 

године) 

Ј
а

в
н

и
 н

а
ст

у
п

и
 

1) Јавни наступи у школи 
Реализовано у 

потпуности 

децембар, 

јануар, март 

руководилац 

секције 

Љиљана 

Максимовић 

наставник 

виолине 
2) Ноћ музеја Није реализовано мај 

С
а

р
а

д
њ

а
 с

а
 

м
ед

и
ји

м
а
 

1) Информисање представника 

медија о планираним јавним 

наступима 

Делимично 

реализовано 

у току школске 

године 

руководилац 

секције 

Љиљана 

Максимовић 

наставник 

виолине 

2) Прикупљање материјала о раду 

секције за потребе школског сајта 

Делимично 

реализовано 

у току школске 

године 

 

Секција гудачког оркестра средње школе је почела са радом ове (2019/20) школске године на 

иницијативу професора и ученика гудачког одсека. Сматрали смо да је овакав начин заједничког 

музицирања од користи за стицање искуства у области камереног и оркестарског извођаштва, а такође и 

за промоцију гудачких инструмената. 

Одлуке које се односе на избор програма и јавне наступе сви чланови доносе заједно. Чланови који желе 

да учествују у раду оркестра имају обавезу да редовно долазе на пробе, као и да савесно вежбају 

програм. Делимично и несавесно присуство није дозвољено. Сви су слободни да оду кад год то пожеле.  

На почетку је успостављен договор међу члановима да пробе могу бити напорне у смислу рада, али да 

морају бити пријатне, јер је ово и својеврсни вид опуштања за чланове, привилегија терапије музиком. 

Као концертмајстор и руководилац камерног гудачког оркестра изузетно сам задовољна овогодишњим 

резултатима.  

руководилац секције 

Љиљана Максимовић 
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6.10.5. Извештај о раду секције оркестра гитара основне школе 

 

Област Планиране активности Евалуација 
Време 

реализације 

Носиоци 

активности 

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
т
и

в
н

и
 п

о
сл

о
в

и
 

1) Састанак носилаца активности и 

избор сарадника у реализацији 

плана рада 

реализовано у 

потпуности 

 

6.9.2019. 

руководилац 

секције 

Станислав 

Станојевић проф. 

гитаре;  

сарадник 

Исидора Пушкић 

проф. гитаре 

2) Израда плана рада секције за 

предстојећу школску годину 

реализовано у 

потпуности 

 

јун - септембар 

3) Израда годишњег извештаја о 

раду секције за тејућу школску 

годину 

реализовано у 

потпуности 

 

јун 

4) Дефинисање индивидуалних 

задужења чланова тима 

реализовано у 

потпуности 

 

6.9.2019. 

Н
еп

о
ср

ед
н

и
 р

а
д

 с
а

 

у
ч

е
н

и
ц

и
м

а
 

1)  Аудиција за избор чланова 

сексије 

реализовано у 

потпуности 

 

9.9.-30.9. 2019. 

Станислав 

Станојевић проф. 

гитаре 

Исидора Пушкић 

проф. гитаре 

2)  Избор репертоара и 

прилагођавање аранжмана 

извођачком саставу 

реализовано у 

потпуности 

 

6.9.2019. 

3) Пробе 

делимично 

реализовано 

 

септембар- 

децембар 

Ј
а

в
н

и
 н

а
ст

у
п

и
 

1)Јавни наступи у школи 
није 

реализовано 
- 

Станислав 

Станојевић проф. 

гитаре 

Исидора Пушкић 

проф. гитаре 

чланови тима 

 

2) Ноћ музеја 
није 

реализовано 
- 

С
а

р
а

д
њ

а
 с

а
 

м
ед

и
ји

м
а
 

1)  Информисање представника 

медија о планираним јавним 

наступима 

није 

реализовано 
- 

Станислав 

Станојевић проф. 

гитаре 

Исидора Пушкић 

проф. гитаре 

чланови тима 

 

2)  Прикупљање материјала о раду 

секције за потребе школског сајта 

није 

реализовано 
- 

 

Током летњег распуста јун- септембар 2019. на колегијумима договорили смо да оформимо секцију 

оркестра гитара. Секција је факултативног типа и формирана је као огледна секција, тестни узорак на 

основу ког бисмо формирали редован предмет за ученике од четвртог до шестог разреда гитарског 

одсека.  

Међутим, иако је секција многим ученицима звучала као занимљив пројекат, многи су секцију 

користили као изговор да не вежбају програм са главног предмета. Велики проблем и један од главних 

разлога за престанак рада секције, након првог полугодишта, је факултативни тип наставе без 

оцењивања. Обзиром да се предмет не оцењује, многи су ангажовање схватили олако и убрзо су 

изразили жељу да иступе са наставе оркестра.   
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7. Извештај о спољашњем вредновању квалитета рада школе 
 

Тим за спољашње вредновање у саставу: др Зорица Јоцић – начелница Школске управе Ваљево, 

Катарина Петровић, Љиљана Рељић, Ђоко Петровић и Дражан Милосављевић -просветни саветници 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, при Школској управа Ваљево - извршили су дана 

28. и 29. новембра 2019. године, спољашње вредновање квалитета рада Музичке школе „Михаило 

Вукдраговић“ у Шапцу. Извештај је достављен установи 20.02.2020. године, а сачињен је у Ваљеву 

22.01.2019. године. 

 

Извештај о спољашњем вредновању садржи опис утврђеног чињеничног стања по областима 

дефинисаним стандардима квалитета рада установе, процену остварености свих стандарда и показатеља 

квалитета, и оцену општег квалитета рада установе. Прилог извештаја о спољашњем вредновању је 

процена остварености стандарда у области настава и учење, за сваки посећени час у школи. 

 

Спољашње вредновање квалитета рада Музичке школе „Михаило Вукдраговић“ у Шапцу је обухватило: 

 увид у школску документацију и евиденцију; 

 разговоре са пет интересних група у оквиру рада школе, и то:  

- 16 ученика, 

- 16 наставника, 

- 16 родитеља, 

- разговор са директором школе, помоћницима директора и члановима Школског одбора; 

- разговор са стручним сарадницима (два психолога и библиотекаром), секретаром школе, шефом 

рачуноводства, члановима тима за инклузивно образовање, тима за обезбеђивање квалитета и развој 

установе, тима за самовредновање и члановима актива за развојно планирање; 

 посету часовима - укупно је посећено 34 часа (10 часова групне наставе и 24 часа индивидуалне 

наставе); 23 часа су посећена у оквиру основне музичке школе (од којих 19 часова 

инструменталне наставе и 4 часа солфеђа) и 11 часова у оквиру средње музичке школе (од којих 

4 часа општеобразовне наставе ). 

 

Општи квалитет рада образовне установе утврђује се проценом остварености свих прописаних стандарда 

квалитета рада установе и оцењује се оценом: 

 ниво 4 – изузетно 

 ниво 3 – добро 

 ниво 2 – недовољно добро 

 ниво 1 - неприхватљиво 
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Табеларни приказ нивоа остварености стандарда квалитета рада установе  

 

Област квалитета Стнадард квалитета 
Оцена 

стандарда 

Оцена 

области 

1. Програмирање, 

планирање и 

извештавање 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у 

функцији квалитетног рада школе 
4 

3 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у 

функцији ефективног и ефикасног рада у школи 
3 

1.3. Планирање образовно-васпитног рада 

усмерено је на развој и остваривање циљева 

образовања и васпитања, стандарда 

постигнућа/исхода у наставним предметима и 

општих међупредметних и предметних 

компетенција 

3 

2. Настава и учење 

2.1. Наставник ефикасно управља процесом 

учења на часу 
3 

3 

2.2. Наставник прилагођава рад на часу 

образовно-васпитним потребама ученика 
3 

2.3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, 

развијају вештине и компетенције на часу 
3 

2.4. Поступци вредновања су у функцији даљег 

учења 
3 

2.5. Сваки ученик има прилику да буде успешан 3 

3. Образовна постигнућа 

ученика 

3.1. Резултати ученика на завршном испиту 

показују оствареност стандарда постигнућа 

наставних предмета, односно оствареност 

постављених индивидуалних циљева учења. 

- 

4 

3.2. Школа континуирано доприноси бољим 

образовним постигнућима ученика 
4 

4. Подршка ученицима 

4.1. У школи функционише систем пружања 

подршке свим ученицима 
4 

3 
4.2. У школи се подстиче лични, професионални 

и социјални развој ученика 
3 

4.3. У школи функционише систем подршке 

ученицима из осетљивих група и ученицима са 

изузетним способностима 

3 

5. Етос 

5.1. Успостављени су добри међуљудски односи 3 

3 

5.2. Резултати ученика и наставника се 

подржавају и промовишу 
3 

5.3. У школи функционише систем заштите од 

насиља 
3 

5.4. У школи је развијена сарадња на свим 

нивоима 
4 

5.5. Школа је центар иновација и васпитно-

образовне изузетности 
4 

6. Организација рада 

школе и управљање 

6.1. Руковођење директора је у функцији 

унапређивање рада школе 
3 4 
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Област квалитета Стнадард квалитета 
Оцена 

стандарда 

Оцена 

области 

људским и 

материјалним ресурсима 
6.2. У школи функционише систем за праћење и 

вредновање квалитета рада 
3 

6.3. Лидерско деловање директора омогућава 

развој школе 
4 

6.4. Људски ресурси су у функцији квалитета 

рада школе 
3 

6.5. Материјално-технички ресурси користе се 

функционално 
4 

6.6. Школа подржава иницијативу и развија 

предузетнички дух 
4 

Укупна оцена 3 

 

* Стандард 3.1. није контролисан, пошто није прилагођен музичкој школи.  

 

Табеларни приказ остварености стандарда по добијеним оценама 

Остварени квалитет 

рада 
Оцена 4 Оцена 3 Оцена 2 Оцена 1 

Број остварених 

стандарда (%) 
8  (34,78%) 15 (65,22%) - - 
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Табеларни приказ нивоа остварености по појединачним показатељима квалитета 

рада установе 

Показатељ квалитета Оцена 

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа 4 

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе (наставници, 

стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница) 
3 

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одржава специфичности установе 4 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и проценама 

квалитета рада установе 
3 

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе ученика 4 

1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са школским програмом, развојним планом и 

годишњим календаром 
4 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника 

идиректора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и уважене су 

актуелне потребе школе 
3 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектујупромене на 

свим нивоима деловања 
3 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и механизме за 

праћење рада и извештавање током школске године 
2 

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је 

сасадржајем годишњег плана рада 
4 

1.3.1. Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за гловално 

планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе 
3 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама видљиве су 

методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу 
4 

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на 

праћењу постигнућа ученика 
4 

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања интересовања 

ученика 
3 

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналитичкоистраживачким 

подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног окружења 
3 

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада  наставника и/или напомене о 

реализацији планираних активности 
2 

2.1.1. Ученику су јасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што је планирано треба да научи 3,26 

2.1.2. Ученик разуме објашњења, упутства и кључне појмове 3,41 
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Показатељ квалитета Оцена 

2.1.3. Наставник успешно структурира и повезује делове часа користећи различите методе 

(облике рада, технике, поступке…), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у 

складу са специфичним захтевима радног процеса 
3,29 

2.1.4. Наставник поступно поставља питања/задатке/ захтеве различитог нивоа сложености 3,44 

2.1.5. Наставник усмерава интеракцију међу ученицима тако да је она у функцији учења 

(користи питања, идеје, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење) 
3,29 

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима доступне 

изворе знања 
3,56 

2.2.1. Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика 3,32 

2.2.2. Наставник прилагођава начин рада и наставни материјал индивидуалним 

карактеристикама сваког ученика 
3,06 

2.2.3. Наставник посвећује време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и 

васпитним потребама 
3,44 

2.2.4. Наставник примењује специфичне задатке/ активности/материјале на основу ИОП-а и 

плана индивидуализације 
3,66 

2.2.5. Ученици којима је потребна додатна подршка учествују у заједничким активностима 

којима се подстиче њихов напредак и интеракција са другим ученицима 
3,25 

2.2.6. Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама 

ученика 
3,50 

2.3.1. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу, умеју да 

примене научено и образложе како су дошли до решења 
3,35 

2.3.2. Ученик повезује предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним животом 
3,32 

2.3.3. Ученик прикупља, критички процењује и анализира идеје, одговоре и решења 2,84 

2.3.4. Ученик излаже своје идеје и износи оригинална и креативна решења 2,79 

2.3.5. Ученик примењује повратну информацију да реши задатак/унапреди учење 3,67 

2.3.6. Ученик планира, реализује и вреднује пројекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника 
3,00 

2.4.1. Наставник формативно и сумативно оцењује у складу са прописима, укључујући и 

оцењивање оног што су ученици приказали током рада на пракси* (пракса ученика у средњој 

стручној школи) 
3,06 

2.4.2. Ученику су јасни критеријуми вредновања 2,91 

2.4.3. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом 

раду, укључујући и јасне препоруке о наредним корацима 
3,50 
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2.4.4. Ученик поставља себи циљеве у учењу 2,67 

2.4.5. Ученик уме критички да процени свој напредак и напредак осталих ученика 2,85 

2.5.1. Наставник / инструктор практичне наставе и ученици се међусобно уважавају, 

наставник/инструктор практичне наставе подстиче ученике на међусобно уважавање и на 

конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са договореним правилима 
3,65 

2.5.2. Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважавајући њихове 

различитости и претходна постигнућа 
3,15 

2.5.3. Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења 3,41 

2.5.4. Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или 

материјала 
2,44 

2.5.5. Наставник показује поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у 

погледу успеха 
3,53 

3.2.1. Резултати праћења образовних постигнућа користе се за даљи развој ученика 3 

3.2.2. Ученици којима је потребна додатна образовна подршка остварују постигнућа у складу 

са индивидуалним циљевима учења / прилагођеним образовним стандардима 
3 

3.2.3. Ученици су укључени у допунску наставу у складу са својим потребама 4 

3.2.4. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу 4 

3.2.5. Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у складу са 

програмским циљевима и индивидуалним потребама 
4 

3.2.6. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит 4 

3.2.7. Резултати иницијалних и годишњих тестова и провера знања користе се у 

индивидуализацији подршке у учењу 
4 

3.2.8. Резултати националних и међународних тестирања користе се функционално за 

унапређивање наставе и учења 
3 

4.1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу 4 

4.1.2. Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима 3 

4.1.3. На основу анализе успеха и владања предузимају се мере подршке ученицима 4 

4.1.4. У пружању подршке ученицима школа укључује породицу односно законске заступнике 3 
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4.1.5. У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са 

релевантним институцијама и појединцима 
4 

4.1.6. Школа пружа подршку ученицима при преласку из једног у други циклус образовања 4 

4.2.1. У школи се организују програми / активности за развијање социјалних вештина 

(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникација…) 
3 

4.2.2. На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 

ученика, школа утврђује понуду ваннаставних активности 
3 

4.2.3. У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине 

и одрживи развој 
3 

4.2.4. Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој ученика, 

односно каријерно вођење и саветовање 
4 

4.3.1. Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група 3 

4.3.2. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група 2 

4.3.3. У школи се примењује индивидуализовани приступ / индивидуални образовни планови 

за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима 
3 

4.3.4. У школи се организују компензатори програми / активности за подршку учењу из 

осетљивих група 
3 

4.3.5. Школа има успостављене механизме за идентификацију ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерација; обогаћивање програма) 
3 

4.3.6. Школа сарађује са релевантним институцијама и појединцима у подршци ученицима из 

осетљивих група и ученицима са изузетним способностима 
3 

5.1.1. У школи постоји доследно поштовање норми којима је регулисано понашање и 

одговорност свих 
4 

5.1.2. За дискриминаторско понашање у школи доследно се примењују мере и санкције 4 

5.1.3. За новопридошле ученике и запослене у школи примењују се разрађени поступци 

прилагођавања на нову школску средину 
3 

5.1.4. У школи се користе различите технике за превенцију и конструктивно решавање 

конфликата 
2 

5.2.1. Успех сваког појединца, групе или одељења прихвата се и промовише као лични успех и 

успех школе 
4 

5.2.2. У школи се примењује интерни систем награђивања ученика и запослених за постигнуте 

резултате 
3 

5.2.3. У школи се организују различите активности за ученике у којима свако има прилику да 

постигне резултат/успех 
4 
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5.2.4. Ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом учествују у различитим активностима 

установе 
3 

5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу 3 

5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља у складу са Протоколом о 

заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним 

установама 
4 

5.3.3. Школа организује активности за запослене у школи, ученике и родитеље, које су 

директно усмерене на превенцију насиља 
3 

5.3.4. Школа организује посебне активности подршке и васпитни рад са ученицима који су 

укључени у насиље (који испољавају насилничко понашање, трпе га или су сведоци) 
3 

5.4.1. У школи је организована сарадња стручних и саветодавних органа 4 

5.4.2. Школа пружа подршку раду ученичког парламента и другим ученичким тимовима 4 

5.4.3. У школи се подржавају иницијативе и педагошке аутономије наставника и стручних 

сарадника 
4 

5.4.4. Родитељи активно учествују у животу и раду школе 2 

5.4.5. Наставници, ученици и родитељи организују заједничке активности у циљу јачања 

осећања припадности школи 
3 

5.5.1. Школа је препознатљива као центар иновација и васпитно-образовне изузетности у 

широј и ужој локалној и стручној заједници 
4 

5.5.2. Наставници континуирано преиспитују сопствену васпитно-образовну праксу, мењају је 

и унапређују 
3 

5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у установи и ван ње 4 

5.5.4. Резултати успостављеног система тимског рада и партнерских односа на свим нивоима 

школе представљају примере добре праксе 
4 

5.5.5. Школа развија иновативну праксу и нова образовна решења на основу акционих 

истраживања 
3 

6.1.1. Постоји јасна организациона структура са дефинисаним процедурама и носиоцима 

одговорности 
4 

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

запослених 
3 

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

рада 
4 

6.1.4. Директор обезбеђује услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља 

активно учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе 
3 
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6.1.5. Директор користи различите механизме за мотивисање запослених 3 

6.2.1. Директор редовно остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад 4 

6.2.2. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовно-васпитни рад и 

предлажу мере за побољшање квалитета рада 
2 

6.2.3. Тим за самовредновање остварује самовредновање рада школе у функцији унапређивања 

квалитета 
3 

6.2.4. У школи се користе подаци из јединственог информационог система просвете за 

вредновање и унапређивање рада школе 
2 

6.2.5. Директор ствара услове за континуирано праћење и вредновање дигиталне зрелости 

школе 
4 

6.2.6. Директор предузима мере за унапређење образовно-васпитног рада на основу резултата 

праћења и вредновања 
3 

6.3.1. Директор својом посвећеношћу послу и понашањем даје пример другима 4 

6.3.2. Директор показује отвореност за промене и подстиче иновације 4 

6.3.3. Директор промовише вредности учења и развија школу као заједницу целоживотног 

учења 
3 

6.3.4. Директор планира лични професионални развој на основу резултата спољашњег 

вредновања и самовредновања свог рада 
4 

6.4.1. Директор подстиче професионални развој запослених и обезбеђује услове за његово 

остваривање у складу са могућностима школе 
4 

6.4.2. Запослени на основу резултата спољашњег вредновања и самовредновања планирају и 

унапређују професионално деловање 
2 

6.4.3. Наставници, наставници са звањем и стручне службе сарадњом унутар школе и 

умрежавањем између школа вреднују и унапређују наставу и учење 
2 

6.4.4. Запослени примењују новостечена знања из области у којима су се усавршавали 3 

6.5.1. Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких ресурса 4 

6.5.2. Наставници континуирано користе наставна средства у циљу побољшања квалитета 

наставе 
4 

6.5.3. Материјално-технички ресурси ван школе (културне и научне институције, историјски 

локалитети, научне институције, привредне и друге организације и сл.) користе се у функцији 

наставе и учења 
4 

6.6.1. Директор развија сарадњу и мрежу са другим установама, привредним и непривредним 

организацијама и локалном заједницом у циљу развијања предузетничких компетенција 

ученика 
4 
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6.6.2. У школи се подржава реализација пројеката којима се развијају опште и међупредметне 

компетенције 
3 

6.6.3. Школа кроз школске пројекте развија предузимљивост, оријентацију ка предузетништву 

и предузетничке компетенције ученика и наставника 
3 

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

квалитета 
4 

6.6.5. Директор развија међународну сарадњу и пројекте усмерене на развој кључних 

компетенција за целоживотно учење ученика и наставника 
4 

Просечна оцена на основу појединачних показатеља квалитета: 3,34 

 

 

Табеларни приказ остварености појединачних показатеља квалитета рада 

установе по добијеним оценама 

Остварени квалитет 

рада 
Оцена 4 Оцена 3 Оцена 2 Оцена 1 

Број остварених 

индикатора (%) 
49  (41,12%) 58 (50,47%) 10 (8,41%) - 

 

Закључак: 

На основу утврђеног стања и процене квалитета рада школе у прописаним областима и индикаторима, 

сходно Правилнику о вредновању квалитета рада установа (“Службени гласник РС” бр.10/2019), 

констатована је добра оствареност свих 23 контролисана стандарда, и то 8 стандарда (34,78%) на нивоу 

4, док је 15 стандарда (65,22%) на нивоу 3.  Оцењено је да школа остварује добар квалитет рада у свим 

областима, нарочито у области: Организација рада, управљање људским и материјалним ресурсима. 

Тиме је Музичка школа “Михаило Вукдраговић” у Шапцу остварила укупан ниво квалитета 3 – оцена 3, 

за који је потребно више од 75% остварених стандарда (у потпуности – ниво 4 или у већој мери – ниво 

3). 

Иако ниједан стандард није оцењен оценом мањом од 3, гледано по нивоу остварености појединачних 

показатеља квалитета рада установе, од укупно 117 индикатора, 10 (односно 8,55%) је добило оцену 2 

(обележени су црвеном бојом у табели), 58 (односно 49,57%) је оцењено оценом 3, док је 49 (41,88%) 

оцењено највишом оценом 4. Просечна оцена свих индикатора квалитета рада установе износи 3,34, што 

је јако близу највише оцене. 

 

Директор школе 

Ђорђе Андријанић 
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8. Закључак о реализацији годишњег плана рада школе 
 

 

 

Сумирајући извештаје о раду стручних већа, актива, тимова, саветодавних, управних и 

руководећих органа школе, може се закључити да су активности предвиђене Планом рада школе за 

школску 2019/2020. годину реализоване у великој мери. Ово се посебно односи на период до половине 

марта, односно до увођења ванредног стања на територији Републике Србије. Преласком на модел 

наставе на даљину, добар део планираних активности, првенствено ваннаставних, концертних и 

такмичарских је значајно редукован.  

Из наведених разлога концертна сезона је била нешто скромнија него прошле године, али су 

одржани сви концерти чије је планирано време реализације било до увођења ванредног стања. Од 

укупно 13 одржаних  концерата, издвајају се: Концерт филмске музике, Новогодишњи концерт 

професора, Концерт пријатељства - реализован у сарадњи шабачке и ваљевске музиче школе, Барокни 

концерт, као и  Концерт пијанисте Александра Синчука. И ове године је настављена пракса концерата 

мултимедијалног карактера, који су поред извођења дела класичне музике укључивали и видео 

пројекције, сценографију, као и глумце-нараторе у одговарајућим костимима.  

У току претходне школске године у организацији школе реализована су два такмичења: 24. 

међународно такмичење младих пијаниста - Шабац и 9. Фестивал гудача – Шабац. На овим 

такмичењима је наступило преко 160 учесника из више различитих држава, које су оцењивали угледни 

педагози из земље и иностранства. Организовано је и више мајсторских курсева за ученике клавирског, 

гудачког, гитарског и одсека соло певања.  

Сва значајнија концертна дешавања, као и такмичења која су организована у школи, 

пропраћена су објавама на Телевизији Шабац, Телевизији Ас, РТС-у, Коперникус телевизији, у листу 

„Глас Подриња“, а редовно је ажуриран сајт и званична FB страница школе. 

Реализација часова је остварена у складу са планираним фондом, с тим да се од 16. марта 

настава одвијала преко дигиталних платформи, односно по моделу наставе на даљину. Општи успех 

ученика у основној школи је одличан, а у средњој врло добар. Просечна оцена у основној школи је 4,55 

а проценат недовољних ученика износи 0,22%, док је у средњој школи просечна оцена 4,44, а проценат 

недовољних ученика износи 1,30%, што је нешто боље у односу на прошлогодишњи резултат. У току 

протекле школске године, ученици основне и средње школе укупно су освојили 52 награде на 

такмичењима у Републици Србији и у иностранству, што је значајно мање у односу на прошлу годину, 

али се то може оправдати чињеницом да је већина такмичења отказана због увођења ванредног стања.  

Пролазност ученика завршног разреда средње школе на даље школовање је релативно висока, 12 од 18 

ученика је положило пријемни испит и уписало факултет, односно 66,67%, с тим да је студије на 

музичким академијама наставило 5 од 18 ученика, односно 27,77%. Обзиром да у време састављања 

овог извештаја нису окончани сви пријемни испити и уписни рокови на факултетима, могуће је да ће 

се број ученика који настављају школовање накнадно повећати. 

У току месеца новембра у школи је спроведено прво спољашње вредновање квалитета рада 

установе, од стране просветних саветника и начелнице Школске управе Ваљево. На основу утврђеног 

стања и процене квалитета рада школе у прописаним областима и индикаторима, сходно Правилнику о 

вредновању квалитета рада установа, констатована је добра оствареност свих 23 контролисана 

стандарда, и то 8 стандарда (34,78%) на нивоу 4, док је 15 стандарда (65,22%) на нивоу 3.  Оцењено је 

да школа остварује добар квалитет рада у свим областима, нарочито у области: Организација рада, 

управљање људским и материјалним ресурсима. Тиме је Музичка школа “Михаило Вукдраговић” у 

Шапцу остварила укупан ниво квалитета 3 – оцена 3. Иако ниједан стандард није оцењен оценом 

мањом од 3, гледано по нивоу остварености појединачних показатеља квалитета рада установе, од 

укупно 117 индикатора, 10 (односно 8,55%) је добило оцену 2, 58 (односно 49,57%) је оцењено оценом 

3, док је 49 (41,88%) оцењено највишом оценом 4. Просечна оцена свих индикатора квалитета рада 

установе износи 3,34, што је јако близу највише оцене. 

Инвестиције предвиђене Планом за унапређење материјално-техничких услова рада су 

реализоване готово у потпуности, а посебна пажња је посвећена куповини нових инструмената и друге 

опреме за образовање. 

 

 

Директор школе 

Ђорђе Андријанић 
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9. Одлука о усвајању 
 

На основу члана 119. став 1. тачка 2. и члана 99. став 1. тачка 1. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017,  27/2018-

др.закони и 10/2019  ), Школски одбор Музичке школе „Михаило Вукдраговић“ Шабац 

на седници одржаној 27.08.2020. године једногласно је донео следећу:  

 

 

 

ОДЛУКУ бр. 266 
 

 

 

Усваја се Извештај о раду Музичке школе „Михаило Вукдраговић“ Шабац за школску 

2019/20 годину. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


