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1. Увод

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 току 2018. године завршена је комплетна реконструкција школске
зграде, тако да 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 ће поред рада на испуњавању програмских задатака
образовно-васпитног рада, тежити 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

адреса

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ Шабац
Масарикова 35

седиште

Шабац

телефон

015/350-282

телефон директора

015/344-946

пун назив образовно – васпитне установе

direktor@mvukdragovic.rs
pomocnikdirektora@mvukdragovic.rs
mvukdragovic@gmail.com
sekretar@mvukdragovic.rs
електронске адресе

sekretarmsmv@gmail.com
administracija@mvukdragovic.rs
racunovodstvo@mvukdragovic.rs
psiholog@mvukdragovic.rs
pedagog@mvukdragovic.rs

интернет презентација

www.mvukdragovic.rs

лого школе

6

дан школе

10. јун

датум оснивања

2. март 1948.

укупна површина школе

1900,13 m2

број запослених

93

број ученика основне школе

536

број ученика средње школе

73

укупан број ученика

609

број смена у школи

две смене

језик на коме се изводи настава

српски језик

име и презиме директора школе

Соња Живковић

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

2. Законске основе рада школе

2. Законске основе рада школе
Назив документа
Закон o основама система образовања и васпитања
Закон о основном образовању
Закон о средњем образовању
Закон о раду
Посебан колективни уговор за запослене у
основним и средњим школама и домовима ученика
Правилник о плану и програму наставе и учења за
основно музичко образовање и васпитање
Правилник о наставном плану и програму за
стицање образовања у четворогодишњем трајању у
стручној школи за подручје рада култура,
уметност и јавно информисање
Правилник о плану и програму образовања и
васпитања за заједничке предмете у стручним и
уметничким школама

Идентификациони број документа
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др.закон, 10/19
и 6/20)
(„Сл. гласник РС“ бр. 55/13, 101/17, 27/18, 10/19 и
27/2018 и др.закон)
(„Сл. гласник РС“ бр. 55/13, 101/17, 27/18, 10/19 и
6/2020 и др.закон)
(„Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,
75/14, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење)
(„Сл.гласник РС“ бр. 21/15 и 92/2020)
(„Сл. гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/19 и
9/2020)
(„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 и 8/2020 – др. правилник)
(„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, „ Сл. Гласник РС“, бр. 30/2019 – др. правилник,
„ Сл. гласник РС- Просветни гласник РС“, бр.15/2020)

Правилник о програму свих облика рада стручних
сарадника

(„Сл.Гласник РС“ бр. 5/2012)

Правилник о стандардима квалитета рада установа

(„Сл. Гласник РС“ бр.14/2018)

Правилник о стручно педагошком надзору

(„Сл. Гласник РС“ 87/2019)

Правилник осталном стручном усавршавању и
напредовању у звања наставника васпитача и
стручних сарадника
Правилник о оцењивању ученика у основном
образовању и васпитању
Правилник о оцењивању ученика у средњем
образовању и васпитању
Правилник о протоколу поступања у установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање
Правилник о норми часова непосредног рада са
ученицима наставника, стручних сарадника и
васпитача у основној школи
Правилник о педагошкој норми свих облика
образовно-васпитног рада наставника и стручних
сарадника у средњој школи
Правилник о ближим условима за утврђивање
права на индивидуални образовни план, његову
примену и вредновање
Правилник о стандардима компентенција
директора установа образовања и васпитања

(„Сл. Гласник РС“ бр. 81/2017, 48/2018)
(„Сл. гласник РС“ бр. 34/2019, 59/2020 и 81/2020)
(„Сл. гласник РС“ бр. 82/2015 и 59/2020)
(„Сл.Гласник РС“бр. 46/2019 и 104/2020)
(„Сл. Гласник РС“ бр.2/92 и 2/2000)
(„Сл. Гласник Рс –Просветни гласник „ бр.
1/92,23/97,2/00)
(„Сл.Гласник РС“ бр.74/2018)
(„Сл. Гласник РС“ бр. 38/2013)

Статут

297/1 од 03.07.2019.

Развојни план установе

458/1 од 07.11.2019.

Школски програм

297/2 од 03.07.2019.
398 од 12.11.2020.
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3. Материјално-технички и кадровски ресурси школе
3.1. Материјално-технички ресурси школе
3.1.1. Школски објекти и простор

а) Основа приземља:

р.б.

намена просторије

број
просторије

површина
просторије у м2

норматив
у м2

проценат у
односу на
норматив

1.

Ђачки клуб

1.

55,49

-

-

2.

Наставничка канцеларија

2.

25,73

16 – 24

100

3.

29,31

24

100

4.

57,55

54

100

5.

31,98

24

100

6.

31,06

24

100

3.
4.
5.
6.

8

Учионица за групну наставу
– стручни предмети
Учионица за разредну
наставу – општеобразовни
предмети
Учионица за групну наставу
– стручни предмети
Учионица за групну наставу
– стручни предмети
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р.б.

7.
8.

намена просторије
Учионица за разредну
наставу – општеобразовни
предмети
Учионица за индивидуалну
наставу - клавир

број
просторије

површина
просторије у м2

норматив
у м2

проценат у
односу на
норматив

7.

40,39

54

79,31

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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

намена просторије
Учионица за индивидуалну
наставу - хармоника
Камерна сала за пробе хора
и оркестра
Учионица за индивидуалну
наставу - хармоника
Учионица за индивидуалну
наставу - хармоника
Учионица за индивидуалну
наставу - хармоника
Учионица за групну наставу
– стручни предмети

број
просторије

површина
просторије у м2

норматив
у м2

проценат у
односу на
норматив

11.

11,00

12 – 16

91,67

12.

55,49

90

61,66

13.

16,68

12 – 16

100

14.

22,13

12 – 16

100

15.

16,74

12 – 16

100

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

20.

18,33

12 – 16

100

21.

14,14

12 – 16

100

22.

31,88

16 – 24

100

23.

24,75

16 – 24

100

24.

16,86

12 – 16

100

25.

21,39

16 – 24

100

26.

15,62

12 – 16

100

27.

14,86

12 - 16

100

28.

42,39

24

100

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Канцеларија помоћника
директора
Канцеларија
административног радника
Учионица за индивидуалну
наставу - клавир
Учионица за индивидуалну
наставу - клавир
Канцеларија стручних
сарадника
Библиотека
Учионица за индивидуалну
наставу - гитара
Учионица за индивидуалну
наставу - гитара
Учионица за групну наставу
– стручни предмети

19.

Ходник

-

131,51

-

-

20.

Степениште

-

17,70

-

-

21.

Тоалет

-

10,16

-

-

У К У П Н О:

10

585,38
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в) Основа поткровља:

р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

намена просторије
Учионица за индивидуалну
наставу - гудачи
Учионица за индивидуалну
наставу - гудачи
Учионица за индивидуалну
наставу - гудачи
Учионица за индивидуалну
наставу - гудачи
Учионица за индивидуалну
наставу – соло певање
Учионица за индивидуалну
наставу - дувачи
Учионица за индивидуалну
наставу - дувачи
Учионица за индивидуалну
наставу - клавир
Учионица за индивидуалну
наставу - клавир
Учионица за индивидуалну
наставу - клавир
Учионица за индивидуалну
наставу – клавир
Учионица за индивидуалну
наставу - клавир

број
просторије

површина
просторије у м2

норматив
у м2

проценат у
односу на
норматив

29.

23,55

12 -16

100

30.

23,55

12 – 16

100

31.

23,55

12 – 16

100

32.

20,48

12 – 16

100

33.

30,86

14 -20

100

34.

30,67

14 -20

100

35.

20,98

16 – 24

100

36.

21,48

16 – 24

100

37.

20,64

16 – 24

100

38.

20,98

16 – 24

100

39.

30,67

16 – 24

100

40.

30,79

14 - 20

100
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р.б.

намена просторије
Учионица за индивидуалну
наставу -гитара
Учионица за индивидуалну
наставу - клавир
Учионица за индивидуалну
наставу - клавир
Учионица за индивидуалну
наставу - гудачи

13.
14.
15.
16.

број
просторије

површина
просторије у м2

норматив
у м2

проценат у
односу на
норматив

41.

20,48

12 – 16

100

42.

23,55

12 – 24

100

43.

23,55

16 – 24

100

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.

број
просторија

збирна
површина у
м2

напомена
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

1.

Учионичке просторије

33

903,79

2.

Свечана сала за концерте

1

113,21

3.

Библиотека
Административне
просторије
Ђачки клуб
Помоћне просторије у
згради школе

1

21,39

8

130,64

1

55,49

2

29,49

4.
5.
6.

12

намена просторије

7.

Помоћне просторије ван
зграде школе

3

113,00

8.

Ходници

3

440,15

9.

Степеништа

3

45,76

10.

Тоалети

4

47,21

У К У П Н О:

59

1900,13

школа користи две помоћне
зграде у којим се налазе
радионица,
магацин
и
просторија
за
помоћне
раднике
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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

6

6

100,00%

8.

контрабас

3

1

33,33%

9.

гитара

6

6

100,00%

10.

флаута

12

8

60,00%

11.

кларинет

3

1

33,33%

12.

труба

4

2

50,00%

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

56

72,22%

20.

музичка линија /
касетофон

5

5

100,00%

21.

блутут звучници

6

6

100,00%

22.

камера

1

1

100,00%

23.

фотографски апарат

1

0

0,00%

24.

миксета

1

1

100,00%

25.

микрофон

3

3

100,00%

26.

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

1.

наставни
простор

2.

остали простор

3.

инструменти

4.

наставна
средства и
школски
намештај

5.

рачунарска
опрема

6.

библиотека

Школа располаже са 26 учионица за индивидуалну наставу и
8 учионица за групну наставу, укупне површине 903,79 м2, 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.
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 м2 не
рачунајући степеништа и ходнике. Број администраривних и
помоћних просторија, њихова структура и површина, у
великој мери задовољавају тренутне потребе школе.
Школски инструментаријум у квантитативном смислу
углавном задовољава потребе наставног процеса, с тим да
велики број инструмената није одговарајућег квалитета.
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.
Школа поседује 7 деск топ и 6 лап топ рачунара, 7 монитора,
2 штампача, 4 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 50/2 MB/s, а читава школска зграда
покривена Wi-FI мрежом, потребно је додатно убрзање
протока.
Библиотечку грађу чине
монографских публикација.
У К У П Н О:

14

оцена
опремљености
(од 1 – 4)

анализа опремљености

4372

музикалија

и

2038

4

4

3

3

3

3

3
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3.1.4. План унапређења материјално-техничких услова рада

р.б.

опис инвестиције

количина

време
реализације

потребна средства

1.

Полуконцертни клавир

1 ком.

друго
полугодиште

7.000.000,00

2.

Флаута

1 ком.

у току школске
године

100.000,00

3.

Виолончело 1/2

1 ком.

у току школске
године

40.000,00

4.

Виолине

3 ком.

прво
полугодиште

55.000,00

5.

Класична гитара (мајсторска
и школска)

2 ком.

у току школске
године

400.000,00

6.

Електрични клавир

2 ком.

у току школске
године

500.000,00

7.

Дигитална камера

1 ком.

у току школске
године

100.000,00

8.

Смарт телевизор за наставу
солфеђа

4 ком.

у току школске
године

120.000,00

9.

Рампа за инвалиде

-

прво
полугодиште

30.000,00

11.

Замена плоча на степеништу
на улазу школе

-

прво
полугодиште

50.000,00

У К У П Н О:

8.145.000,00

3.1.5. Финансијски ресурси и ресурси локалне заједнице
Буџет Града Шапца
Финансијски
ресурси

Донације установа, појединаца, родитеља...
Сопствена средства (издавање инструмената у закуп, ванредни испити...)
Предшколска установа „Наше дете“ Шабац

Ресурси локлне
заједнице

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

1.

Живковић
Соња

VII 1

директор

2.

Карић Драган

VII 1

3.

Марковић
Марија

VII 1

године радног
лиценца
стажа

помоћник
директора
помоћник
директора

проценат
ангажовања

напомена

25

да

100%

Живковић
Соња

30

да

50%

Карић Драган

4

не

100%

Марковић
Марија

3.2.2. Управни органи школе – Школски одбор
р.б.

презиме и име

функција

овлашћени предлагач

председник

Локална самоуправа

1.

Ераковић Љиљана

2.

Перић 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.

Марковић Саша

члан

Савет родитеља

8.

Гавриловић Светлана

члан

Савет родитеља

9.

Џигурски Данијела

члан

Савет родитеља

функција

одсек ОШ / разред СШ

председник

хармоника ОШ

3.2.3. Саветодавни органи школе – Савет родитеља
р.б.

име и презиме

1.

Исаиловић-Тошковић Маја

2.

Марковић Саша

заменик председника

4. разред СШ

3.

Бечејић Милан

члан

3. разред СШ

4.

Дубљанин Саша

члан

2. разред СШ

5.

Богдановић Љиљана

члан

1. разред СШ

6.

Симић Марија

члан

хармоника ОШ

7.

Бранковић Драгана

члан

гитара ОШ

8.

Јоцић Бранка

члан

гитара ОШ

9.

Качаревић Маја

члан

виолина ОШ

10.

Лукић Зорана

члан

виолина ОШ

11.

Тојић Милош

члан

флаута ОШ

12.

Јовановић Татјана

члан

клавир ОШ

13.

Мијаиловић Јелена

члан

клавир ОШ
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3. Материјално-технички и кадровски ресурси школе

3.2.4. Наставни кадар
степен
р.б. презиме и име стручне
спреме
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Андријанић
Ђорђе
Алимпић
Татјана
Атанацковић
Јасмина

7. Вардл Мирјана
8.
9.
10.

Васић
Александра
Васић С.
Мирјана
Видић
Љиљана

наставник хармоније,
хармонске пратње и
контрапункта
наставник
информатике
наставник солфеђа и
теорије музике

године
проценат
радног лиценца
ангажовања
стажа
15

да

100%

6

не

30%

12

да

70%

наставник веронауке

0

не

10%

VII 1

наставник клавира

4

не

100%

VII 1

наставник виолине

8

не

100%

VII 1

наставник енглеског
језика

29

да

44%

VII 1

наставник клавира

6

не

100%

VII 1

наставник клавира

27

да

100%

23

да

40%

20

да

60%

VII 1
VII 1
VII 1

Бабић Јанко
Богдановић
Јована
Богдановић
Милан

радно место

VII 1

наставник физичког
васпитања
наставник виоле,
виолине, читања с
листа и камерне музике

11.

Влаисављевић
Небојша

VII 1

12.

ГајићМилошевић
Драгана

VII 1

наставник виолине и
камерне музике

17

да

100%

13.

Гајић Марија

VII 1

наставник упоредног
клавира

16

да

15%

VII 1

наставник клавира

12

да

100%

31

да

100%

13

да

44%

26

да

100%

6

не

35%

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Гођевац
Марија
Давидовић
Хелена
Димитријевић
Божицa
Димитријевић
Горан
Добривојевић
Весна
Ђурић Ивана
Зидарић
Јелена
Зидарић
Милица

22. Зидарић Нада

VII 1
VII 1
VII 1
VII 1
VII 1

наставник клавира и
камерне музике
наставник италијанског
језика
наставник виолине и
оркестра
наставник историје и
грађанског васпитања
наставник клавира,
читања с листа и
корепетиције

18

да

100%

VII 1

наставник клавира,

4

не

100%

VIII 1

корепетитор

8

не

100%

VII 1

наставник солфеђа и
теорије музике

32

да

100%

23.

Игњатовић
Љубица

VII 1

професор шпанског
језика и књижевности

1

не

44%

24.

Јаковљевић
Јован

VII 1

наставник гитаре

10

не

80%
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напомена

породиљско
одсуство

породиљско
одуство

замена
Димитријевић
Божице

17

План рада за школску 2021/22. годину

степен
р.б. презиме и име стручне
спреме
Јанковић
25.
VII 1
Жељко
Јанковић
26.
VII 1
Јелена

године
проценат
радног лиценца
ангажовања
стажа

радно место
наставник виолине
икамерне музике
наставник солфеђа и
теорије музике

27

да

100%

20

да

100%

27.

Јевтић Јелена

VII 1

наставник виолине

23

да

100%

28.

Јекић Борис

VII 1

коорепетитор

14

да

100%

29. Јекић Мирјана

VII 1

наставник клавира

13

да

100%

30.

Јовић Невена

VII 1

наставник психологије

10

не

10%

31.

Јовичић
Гордана

VII 1

наставник музичких
облика, солфеђа и
теорије музике

23

да

100%

VII 1

наставник социологије

36

да

5%

26

да

100%

27

да

100%

Јосиповић
Љиљана
Каличанин
33.
Младен
Каличанин
34.
Наташа
Каранфиловић
35.
Душан
32.

VII 1
VII 1

наставник хармонике и
камерне музике
наставник упоредног
клавира

VII 1

наставник флауте

28

да

100%

36. Карић Драган

VII 1

наставник хармоније и
хорских партитура

30

да

50%

37. Карић Никола

VII 1

наставник гитаре

10

не

100%

38.

Ковачевић
Јованка

VII 1

наставник филозофије

30

да

10%

39.

Кузмановић
Јелена

VII 1

наставник клавира,
читања с листа и
корепетиције

0

не

100%

VII 1

наставник трубе

7

не

50%

VII 1

наставник математике

25

да

20%

19

да

100%

26

да

100%

12

да

100%

26

да

100%

13

да

100%

24

да

100%

12

да

60%

Кончар
Александар
Костадиновић
41.
Владан
40.

42.

Лазић Војин

VII 1

43.

Лазић Гоара

VII 1

44. Лукић Душан

VII 1

45.
46.
47.
48.

18

Макевић
Ангела
Макевић
Милица
Максимовић
Љиљана
Максимовић
Љубицa

VII 1
VII 1
VII 1
VII 1

наставник хармонике,
оркестра и читања с
листа
наставник клавира,
камерне музике,
клавирског дуа,
корепетиције и читања
с листа
наставник хармонике и
читања с листа
наставник клавира,
корепетиције и читања
с листа
наставник клавира и
клавирског дуа
наставник виолине и
читања с листа
наставник упоредног
клавира и хора

напомена

ангажована
хонорарно

замена Иване
Ђурић

ангажован
хонорано
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3. Материјално-технички и кадровски ресурси школе

степен
р.б. презиме и име стручне
спреме
Милетић
49.
VII 1
Марко
Милутиновић
50.
VII 1
Милош
Миљевић
51.
VII 1
Татјана
52.

Митровић
Верица

VII 1

53.

Михаиловић
Горан

VII 1

54.

Михајловић
Јован

VII 1

55. Мркић Зорана
56.

57.
58.

Неранџић
Владан
Никачевић
Ирена
Николић
Слађана

69.

100%

наставник виолине

32

да

100%

34

да

100%

16

да

100%

5

не

100%

наставник хора,
дириговања и
упоредног клавира
наставник хармонике и
камерне музике
наставник гитаре,
камерне музике и
читања с листа

не

50%

VII 1

наставник солфеђа

13

да

100%

VII 1

наставник солфеђа

19

да

20%

21

да

100%

7

не

100%

17

да

100%

VII 2

68.

да

2

Пандуровић
Гордана

67.

15

VII 1

61.

Пуповац
Александар
Пушкић
Исидора
Радиновић
Марина
Радовановић
Тања

наставник клавира

наставник
контрапункта, увода у
компоновање и
етномузикологије

VII 1

66.

100%

100%

Обреновић
Марија

65. Прица Биљана

да

да

60.

64.

11

14

VII 1

63.

наставник хармонике

корепетитор

59.

Пантелић
Мирјана
Парчетић
Јована
Поповић
Катарина

године
проценат
радног лиценца
ангажовања
стажа

VII 1

Новаковић
Бранко

62.

радно место

наставник кларинета,
камерне музике,
оркестра и читања с
листа
наставник клавира,
корепетиције и читања
с листа
наставник клавира,
читања с листа,
клавирског дуа и
камерне музике

VII 1

наставник солопевања

15

да

100%

VII 1

наставник виолончела

0

не

50%

VII 1

наставник српског
језика

26

да

66,67%

VII 1

наставник флауте

17

да

100%

VII 1

наставник хармонике и
камерне музике

16

да

100%

VII 1

наставник гитаре

5

не

100%

VII 1

наставник солфеђа

7

не

100%

VI

наставник хармонике

32

да

100%

70.

Савић Милан

VII 1

наставник
аудиовизуелне технике

7

да

10%

71.

Симић Маја

VII 1

наставник гитаре

14

да

100%

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

напомена

замена
помоћника
директора

замена
директора
ангажован
хонорано
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степен
р.б. презиме и име стручне
спреме
72. Спасић Горан

године
проценат
радног лиценца
ангажовања
стажа

радно место

VII 1

наставник историје
музике, националне
историје музике и
етномузикологије

16

да

100%

Спасојевић
Пајић Милена
Станојевић
74.
Станислав
Степановић
75.
Весна

VI

наставник виолине

33

да

100%

VII 1

наставник гитаре и
читања с листа

9

не

100%

VII 1

наставник физике

19

да

5%

76.

Тадић Ненад

VII 1

наставник упоредног
клавира

28

да

100%

77.

Тодоровић
Александра

VII 1

наставник клавира

12

да

100%

4

не

100%

24

да

100%

15

да

100%

22

да

50%

73.

78. Тошић Богдан

79.

Трифуновић
Јелена

Филиповић
Ђорђе
Шалаи Тибор
81.
Снежана
80.

VII 1

VII 1

VII 1
VII 1

наставник гитаре и
читања с листа
наставник упоредног
клавира, аранжирања и
музичких
инструмената
наставник клавира и
клавирског дуа
наставник солфеђа и
теорије музике

напомена

ангажована
хонорарно
породиљско
одсуство

3.2.5. Ваннаставни кадар

р.б.

презиме и
име

степен
стручне
спреме

радно место

године
радног
стажа

лиценца

1.

Петровић
Зорица

VII1

секретар

17

-

50%

2.

Даниловић
Оливера

VII1

секретар

0

-

50%

3.

Вилотић
Марија

VI

шеф рачуноводства

4

не

100%

21

-

100%

проценат
напомена
ангажовања

4.

Савић Тања

IV

референт за правне,
кадровске и
административне
послове

5.

Живковић
Марија

VII1

стручни сарадник –
педагог

11

да

100%

6.

Васић Д.
Мирјана

VII1

стручни сарадник –
психолог

18

да

50%

7.

Далош
Милован

VII1

стручни сарадник библиотекар

29

да

100%
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3. Материјално-технички и кадровски ресурси школе

р.б.

презиме и
име

степен
стручне
спреме

радно место

године
радног
стажа

лиценца

8.

Глишовић
Небојша

IV

техничар на одржавању
инструмената и опреме

17

-

100%

9.

Товитовић
Александар

IV

домар

1

-

50%

10.

Гладовић
Миланка

III

чистачица

8

-

100%

11.

Пантелић
Добрила

III

чистачица

23

-

100%

12.

Петровић
Љиљана

IV

чистачица

17

-

100%

IV

чистачица

23

-

100%

IV

чистачица

2

-

22%

13. Сарић Нада

14.

Зечевић
Јасминка

проценат
напомена
ангажовања

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,.

Ваннаставни
кадар

Сви запослени формално испуњавају услове за обављање послова на радном месту
на којем су ангажовани.
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4. Подаци о ученицима
4.1. Бројно стање ученика основне школе
4.1.1. Редовни ученици
инструмент

припремни

I

II

III

IV

V

VI

укупно

без инструмента

3

-

-

-

-

-

-

3

клавир

22

33

31

44

34

23

13

200

виолина

11

24

11

22

18

14

9

109

виола

0

0

0

0

0

0

1

1

виолончело

2

1

1

2

0

1

2

9

гитара

6

17

5

15

14

9

14

80

хармоника

3

19

8

20

11

7

9

77

флаута

4

2

2

5

6

3

3

25

кларинет

2

2

1

4

1

0

0

10

труба

1

1

0

0

4

0

0

6

соло певање

1

6

4

4

1

0

0

16

УКУПНО

55

105

63

116

89

57

51

536

4.1.2. Ванредни ученици

22

инструмент

припремни

I

II

III

IV

V

VI

укупно

клавир

0

14

8

8

3

0

1

34

виолина

0

1

0

2

0

0

1

4

виола

0

0

0

0

0

0

0

0

виолончело

0

0

0

0

0

0

0

0

гитара

0

3

0

0

1

0

0

4

хармоника

0

0

0

0

0

0

0

0

флаута

0

1

0

0

0

0

1

2

кларинет

0

0

0

0

0

0

0

0

труба

0

0

0

0

0

0

0

0

соло певање

0

2

1

0

0

0

0

3

УКУПНО

0

21

9

10

4

0

3

47
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4. Подаци о ученицима

4.2. Бројно стање ученика средње школе
4.2.1. Редовни ученици
образовни профил

I

II

III

IV

укупно

клавириста

6

2

5

3

16

виолиниста

1

3

2

2

8

виолиста

1

0

0

0

1

виолончелиста

0

0

0

0

0

гитариста

3

2

2

2

9

хармоникаш

2

4

1

1

8

флаутиста

1

0

2

0

3

кларинетиста

1

0

0

0

1

трубач

0

0

0

1

1

соло певач

0

0

0

0

0

музички сарадник - теоретичар

7

7

5

7

26

УКУПНО

22

18

17

16

73

образовни профил

I

II

III

IV

укупно

музички извођач класичне музике

1

0

1

0

2

музички сарадник - теоретичар

0

0

0

1

1

УКУПНО

1

0

1

1

3

образовни профил

I

II

III

IV

укупно

музички извођач класичне музике

2

2

1

1

6

музички сарадник - теоретичар

1

1

1

1

4

УКУПНО

3

3

2

2

10

музички извођач
класичне музике

4.2.2. Ванредни ученици

4.2.3. Број одељења по разреду
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4.2.4. Број ученика по изборном предмету
назив предмета

I

II

III

IV

укупно

грађанско васпитање

12

5

5

10

32

веронаука

10

13

12

6

41

УКУПНО

22

18

17

16

73

4.2.5. Подела ученика у групе у настави страног језика
назив предмета

I

II

III

IV

укупно

први страни језик - енглески језик

22

18

17

16

73

други страни језик - италијански језик

18

15

17

16

66

укупан број ученика у разреду

22

18

17

16

73

4.2.6. Ученички парламент
р.б.

презиме и име

функција

разред

1.

Станић Теодора

председник

IV

2.

Мијаиловић Вања

члан

IV

3.

Грковић Анђелија

члан

IV

4.

Данојлић Владана

члан

III

5.

Ђурић Исидора

члан

III

6.

Савески Ана

члан

III

7.

Глигорић Јелена

члан

II

8.

Пантић Ивана

члан

II

9.

Јоксимовић Мина

члан

II

10.

Богдановић Матеја

члан

I

11.

Кесеровић Аљоша

члан

I

12.

Радановић Алекса

члан

I

13.

Марковић Марија

наставник
координатор

-

24
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4. Подаци о ученицима

4.3. Укупан број редовних ученика
узраст ученика

број ученика

припремни разред

55

основна школа

481

средња школа

73

УКУПНО

609

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.

610
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школска година

број ученика

2020/2021.

597

2021/2022.

609

просечан број ученика

580
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5. Организација образовно - васпитног рада

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

преподневна смена

број часа

после подневна смена

730 – 815

1. час

1340 – 1425

820 – 905

2. час

1430 – 1515

910 – 955

3. час

1520 – 1605

1010 – 1055

4. час

1620 – 1705

1100 – 1145

5. час

1710 – 1755

1150 – 1235

6. час

1800 – 1845

1240 – 1325

7. час

1850 – 1935

5.1.2. Сатница звоњења

5.2. Општа организација образовно - васпитног рада
5.2.1. Организациона структура основне школе
облик наставе

индивидуална настава
клавир
виолина
виола
виолончело
гитара

назив предмета

хармоника
флаута
кларинет

групна настава
солфеђо
теорија музике
хор
оркестар

труба
соло певање

камерна музика

упоредни клавир
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5.2.2. Организациона структура средње школе
облик наставе

индивидуална настава

групна настава
клавирски дуо

клавир
корепетиција

разредна настава

српски језик и
књижевност

читање с листа
виолина

енглески језик
камерна музика
солфеђо

виола

италијански језик
хармонија
хармонска пратња

виолончело

свирање хорских
партитура
контрапункт

гитара
музички облици

физичко васпитање

рачунарство и
информатика

назив предмета
музички инструменти
хармоника

историја
историја музике

флаута

национална историја
музике

математика

етномузикологија
аранжирање
кларинет

психологија
увод у компоновање

труба
соло певање
упоредни клавир
клавир то

28

аудио – визуелна
техника

филозофија

дириговање
оркестар
хор

физика
социологија
грађанско васпитање
веронаука
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5.2.3. Школски календар основне школе
Прво полугодиште
С

Ч

П

С

Н

7

1
8

2
9

3
10

4
11

5
12

3

4

5

10

11

17
19.

24

1.
2.

6

3.

13 14♫ 15

16* 17

18

19

4.

20

21

22

23

25

26

5.

27

28

29

30

22

Ч

П

С

Н

6

7*

1
8

2
9

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

21.

7

1
8

2
9

3
10

4♫
11

5
12

6
13

22.

14

15

16

17

18

19

20

23.

21

22

23

24

25

26

27

24.

28

6
13

7
14

8
15

9
16

10
17

8.

18

19

20

21

22

23

24

9.

25

26

27

28

29

30

31

10.

1

2

3

4

5

6

7

11.

8

9♫

10
петак

11

12

13

14

12.

15

16

17

18

19

20

21

13.

22 23♫ 24

25

26

27

28

14.

29

30

21

Март

5
12

Фебруар

31

20
3

4

5

15.

6

7

8

9

10

11

12

16.

13

14

15

16

17

18

19

17.

20

21

22

23

24 25*

26

18.

27

28

29

30♫

31

1
1

празници - радни (ненаставни) дани

1

празници који су наставни дани

5

17
1

2

3

4

5

6

25.

7

8

9

10

11

12

13

26.

14

15

16

17

18

19

20

27.

21

22

23

24

25♫

26

27

28.

28

29

30

31
1

2
понед.

3

23

29.

4

5

6

7

8♫

9

10

30.

11

12

13

14

15*

16*

17*

22

31. 18* 19

20

21

22*

23*

24*

(85)

32. 25* 26

27

28

29

30

завршетак наставе
дани предвиђени за одржавање
испита
државни празници (нерадни дани)

1*
1♫

С

20.

Легенда:
1
наставни дани
дани распуста, ненаставни или
1
нерадни дани
1
настава по распореду од другог
петак
дана

1

У

3

Укупно наставних дана:

1

П

2

4
11

2

РН

1
6.
7.

1

Децембар

24

М

Јануар

У

Април

П

Мај

РН

верски празници
седнице већа

Јун

Новембар

Октобар

Септембар

М

Друго полугодиште

(13)

20

33.

2*

3

4

5

6

7

1*
8

34.

9

10

11

12

13

14

15

35.

16

17

18

19

20

21

22

36.

23

24

25

26

27

28

29 (15)

37.

30 31♫

20
1

2

3

4

5

9

10

11

12

38.

6

7

8

39.

13

14

15

16 17♫ 18

19

20
27

21
28

22
29

23 24♫ 25
30

26

5

(80)

Укупно наставних дана: 90
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5.2.4. Школски календар средње школе
Прво полугодиште
С

Ч

П

С

Н

7

1
8

2
9

3
10

4
11

5
12

3

4

5

10

11

17
19.

24

1.
2.

6

3.

13 14♫ 15

16* 17

18

19

4.

20

21

22

23

25

26

5.

27

28

29

30

22

С

Н

6

7*

1
8

2
9

12

13

14

15

16

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28

29

30

1
8

2
9

3
10

4♫
11

5
12

6
13

22.

14

15

16

17

18

19

20

23.

21

22

23

24

25

26

27

24.

28

8
15

9
16

10
17

8.

18

19

20

21

22

23

24

9.

25

26

27

28

29

30

31

10.

1

2

3

4

5

6

7

11.

8

9♫

10
петак

11

12

13

14

12.

15

16

17

18

19

20

21

13.

22 23♫ 24

25

26

27

28

14.

29

30

21

Март

7
14

Фебруар

7

6
13

20
3

4

5

15.

6

7

8

9

10

11

12

16.

13

14

15

16

17

18

19

17.

20

21

22

23

24 25*

26

18.

27

28

29

30♫

31

1

празници - радни (ненаставни) дани

1

празници који су наставни дани

5

17
1

2

3

4

5

6

25.

7

8

9

10

11

12

13

26.

14

15

16

17

18

19

20

27.

21

22

23

24

25♫

26

27

28.

28

29

30

31
1

2
понед.

3

23

29.

4

5

6

7

8♫

9

10

30.

11

12

13

14

15*

16*

17*

22

31. 18* 19

20

21

22*

23*

24*

(85)

32. 25* 26

27

28

29

30

завршетак наставе

1

30

П

21.

5
12

верски празници
седнице већа

Ч

31

дани предвиђени за одржавање
испита
државни празници (нерадни дани)

1*
1♫

С

20.

Легенда:
1
наставни дани
дани распуста, ненаставни или
1
нерадни дани
1
настава по распореду од другог
петак
дана

1

У

3

Укупно наставних дана:

1

П

2

4
11

2

РН

1
6.
7.

1

Децембар

24

М

Јануар

У

Април

П

Мај

РН

Јун

Новембар

Октобар

Септембар

М

Друго полугодиште

(13)

20

33.

2*

3

4

5

6

7

1*
8

34.

9

10

11

12

13

14

15

35.

16

17

18

19

20

21

22

36.

23

24

25

26

27

28

29 (15)

37.

30 31♫

20
1

2

3

4

5

9

10

11

12

16 17♫ 18

19

38.

6

7

8

5

39.

13

14

15

20
27

21
28

22 23 24♫ 25 26
29 30
(80)
Укупно наставних дана: 90
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5.2.5. Распоред часова средње школе
а) Распоред часова средње школе – I разред:
понедељак
то

ви а

уторак
ви б

то

ви

среда
то

ви

четвртак
то

ви а

петак
ви б

то

ви

1.
7:3008:15
2.
08:2009:05
3.
09:1009:55
4.
10:1010:55
5.
11:0011:45
6.

уч. бр. 4

уч. бр. 16/ 28

уч. бр. 4

11:5012:35

хармонија

веронаука /
грађанско
васпитање

италијански језик

12:4013:25

уч. бр.
16
харм.
пратња

1.

уч. бр. 7

13:4014:25

етномуз

2.

уч. бр. 3

14:3015:15

солфеђо

7.

уч. бр.
16
хармонија
уч. бр.
28
солфеђо

уч. бр. 4

уч. бр. 7

уч. бр. 12

српски језик

хармонија

енглески језик

уч. бр.
28

уч. бр. 4 / уч.
бр.12

уч. бр. 7

уч. бр. 5

уч. бр. 4 / уч.
бр.12

солфеђо

хор / оркестар

енглески
језик

ЧРС

хор / оркестар

уч. бр. 5

уч. бр. 28

уч. бр. 3

уч. бр.
28

математика

физика

солфеђо

солфеђо

уч. бр.
16
хармонија

уч. бр.
16
хармонија

уч. бр.
16
хармо
нија
уч. бр.
28

уч. бр. 12
историја
уч. бр.
16
харм
пратња

3.

кабинет

уч. бр. 5

уч. бр. 3

15:2016:05

информатика

математика

солфеђо

4.

уч. бр. 4

уч. бр. 4

уч. бр. 4

кабинет

16:2017:05

историја

италијански
језик

српски језик

физичко
васпитање

5.

кабинет

уч. бр. 4

17:1017:55

физичко
васпитање

српски језик

солфеђо

уч. бр. 7
етномуз

6.
18:0018:45
7.
18:5019:35
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б) Распоред часова средње школе – II разред:
понедељак
то

ви а

уторак
ви б

то

ви а

среда
ви б

то

ви

четвртак
то

ви а

петак
ви б

то

ви
б

ви а

1.
7:3008:15
2.
08:2009:05
3.
09:1009:55
4.
10:1010:55
5.

уч. бр. 28

11:0011:45

историја
уч. бр. 16/
28
веронаука /
грађанско
васпитање

6.
11:5012:35

уч. бр. 7
етном.

7.

уч. бр
16

уч. бр. 7

уч. бр. 7

уч.
бр.28

уч. бр. 4

12:4013:25

харм.

историја
музике

енглески
језик

солф

италијански језик

1.

уч. бр. 7

уч. бр. 4 / уч. бр.12

уч. бр. 4

уч.
бр.28

13:4014:25

етномузикологија

хор / оркестар

српски
језик

солф

2.

уч.
бр. 4

уч. бр. 5

уч. бр.
7
ист.
музик
е

14:3015:15

муз
инст.

облици

3.

уч.
бр.28

уч.
бр. 3

уч. бр
16

уч. бр. 4

15:2016:05

солф

солф

хармо

италијански језик

уч.
бр. 3
сол
ф

уч. бр
16
харм
о

уч. бр
16

уч.
бр. 3

уч. бр. 4

уч. бр.
5

уч. бр. 4

хармо
.

солф
.

српски
језик

облиц
и

музички
инструм.

4.

кабинет

кабинет

16:2017:05

информатика

физичко васпитање

уч. бр. 16
социологиј
а
уч.
бр16
аран
ж

уч. бр. 4 / уч. бр.12
хор / оркестар
уч. бр.
7
ист.
музик
е

уч. бр
16

уч.
бр. 3

хармо
.

солф.

уч. бр. 4

уч. бр. 4

српски језик

енглески језик

уч. бр. 7

уч. бр 16

уч. бр. 7

математика

харм.

историја
музике

5.

уч. бр. 4

уч. бр. 7

кабинет

17:1017:55

историја

математика

физичко васпитање

6.

уч. бр. 4

18:0018:45

ЧРС

7.
18:5019:35
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в) Распоред часова средње школе – III разред:
Понедељак
то

ви

Уторак
то

Среда
ви

то

Четвртак
ви

то

Петак
ви

то

ви

1.
7:30-08:15
2.

уч. бр. 4

уч. бр. 4

08:2009:05

српски језик

психологија

3.

уч. бр. 4

уч. бр. 7

уч. бр. 4

09:1009:55

српски језик

ЧРС

психологија

уч. бр. 12

уч. бр. 7

кабинет

10:1010:55

контрапункт

историја
музике

информатика

5.

уч. бр. 16

уч. бр. 7

11:0011:45

хармонија

историја
музике

6.

уч. бр. 7

уч. бр. 12

11:5012:35

историја
музике

контрапункт

7.

уч. бр. 3

уч. бр. 28

уч. бр. 4

уч. бр. 16 / 28

уч. бр. 3

уч. бр. 7

уч. бр.
16

12:4013:25

солфеђо

солфеђо

италијански језик

веронаука /
грађанско
васпитање

солфеђо

историја
музике

хармонија

1.

уч. бр. 3

уч. бр. 5

уч. бр. 4 /
уч бр.12

уч. бр. 28

13:4014:25

солфеђо

музички
облици

хор / оркестар

историја
културе

2.

кабинет

уч. бр. 7

кабинет

14:3015:15

физичко васпитање

енглески језик

физичко васпитање

уч. бр.
42
диригова
ње
уч. бр.
42
диригова
ње

кабинет
информатика
уч. бр.
16
хармонија

уч. бр. 4
српски језик

уч. бр. 7

уч. бр.
12
контрапункт
уч. бр.
28

4.

историја
музике
уч. бр.
12
контрапункт
уч. бр.
16
хармонија

уч. бр.
12
етномузи
кологија

солфеђо
уч. бр.
12
етномузи
кологија

уч. бр. 4
италијански језик
уч. бр. 5

уч. бр. 7

музички
облици

историја
музике

уч. бр. 12
енглески језик

уч. бр. 4 /
уч бр.12
хор / оркестар

3.
15:2016:05
4.
16:2017:05
5.
17:1017:55
6.
18:0018:45
7.
18:5019:35
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г) Распоред часова средње школе – IV разред:
Понедељак
то

ви

Уторак
то

Среда
ви

то

ви

1.

уч. бр. 4

7:3008:15

аудиовиз.тех.

08:2009:05

уч. бр.
16
хармонија

3.

уч. бр. 7

09:1009:55

историја
музике

2.

уч. бр.
16
хармонија

10:1010:55

српски језик

11:0011:45

солфеђо

6.

уч. бр.
28

11:5012:35

солфеђо

7.
12:4013:25

уч. бр.
12
увод у
комп.

ви

то

ви

аудиовиз.тех.

уч. бр. 4

уч. бр.
28

то

Петак

уч. бр. 4

4.

5.

Четвртак

уч. бр. 7

уч. бр. 5

уч. бр. 7

ЧРС

филозофија

уч. бр. 4

нацио.
ист.муз.
уч. бр.
16
контрапункт

уч. бр. 7

уч. бр. 4

нацио.
ист.муз.

српски језик

уч. бр. 7

уч. бр. 5

уч. бр. 7

етномуз
икол.

музички
облици

енглески језик

уч. бр. 7

уч. бр. 5

уч. бр. 3

уч. бр. 16 / 28

историја
музике

музички
солфеђо
облици
уч. бр. 4 /
уч бр.12

уч. бр.
12
етномуз
иколо.
уч. бр.
16
контрапункт

српски језик

1.

кабинет

13:4014:25

информатика

хор / оркестар

2.

кабинет

уч. бр. 4

14:3015:15

информатика

италијански језик

веронаука /
грађанско васпитање

уч. бр.
16
хармонија
уч. бр. 7
историја
музике
уч. бр.
28
солфеђо
уч. бр.
12
увод у
комп.
уч. бр.
42
диригов
ање
уч. бр.
42
диригов
ање

уч. бр. 7
филозофија
уч. бр.
16
хармонија
уч. бр. 7
историја
музике
уч. бр.
16
контрапункт

уч. бр. 4
италијански језик
уч. бр.
16
контрапункт

музички
облици

уч. бр. 5

уч. бр. 3

уч. бр. 5

музички
солфеђо
облици
уч. бр. 4 /
уч бр.12
хор / оркестар
уч. бр. 4
енглески језик

3.

кабинет

кабинет

15:2016:05

физичко васпитање

физичко васпитање

4.
16:2017:05
5.
17:1017:55
6.
18:0018:45
7.
18:5019:35
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5.2.6. Календар класификационих периода
класификациони период

датум

први (тромесечје)

09.11.2021. године

други (полугодиште)

30.12.2021. године

трећи (тромесечје)

25.03.2022. године

четврти ( крај године)

24.05. / 07.06.2022. године

5.2.7. Календар испита
врста испита

датум

пријемни испити за основну школу

април, јун, август 2022.

пријемни испити за средњу школу

13.05. – 22.05. 2022.

годишњи испити ученика завршних разреда основне школе

од 25.05. до 30.05.2022.

годишњи испити ученика завршних разреда средње школе

од 25.05. до 30.05.2022.

матурски испити ученика завршних разреда средње школе

од 01.06. до 07.06.2022.

годишњи испити ученика осталих разреда основне школе

од 08.06. до 10.06.2022.

годишњи испити ученика осталих разреда средње школе

од 08.06. до 15.06.2022.

5.2.8. Календар одељенских и наставничких већа
р.б.

тип седнице

датум

1.

Наставничко веће

14.09.2021.

2.

Одељенска већа основне и средње школе

09.11.2021.

3.

Наставничко веће

23.11.2021.

4.

Одељенска већа основне и средње школе

30.12.2021.

5.

Наставничко веће

04.02.2022.

6.

Одељенска већа основне и средње школе

25.03.2022.

7.

Наставничко веће

08.04.2022.

8.

Одељенска већа завршних разреда основне и средње школе

31.05.2022.

9.

Наставничко веће

31.05.2022.

10.

Одељенска већа основне и средње школе

17.06.2022.

11.

Наставничко веће

24.06.2022.

12.

Наставничко веће

18.08.2022.

13.

Одељенска већа основне и средње школе

30.08.2022.

14.

Наставничко веће

30.08.2022.
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5.2.9. Календар важних догађаја и активности
р.б.

назив активности

датум

1.

Дечија недеља

октобар 2021. године

2.

„Музицирајмо заједно”

децембар 2021. године

3.

Новогодишњи концерт

децембар 2021. године

4.

Свечана Светосавска академија

27. јануар 2022. године

5.

Јувентус фест

6.

26. Међународно такмичење младих пијаниста у Шапцу

7.

Осмомартовски концерт

8.

11. Фестивал гудача у Шапцу

март 2022. године

9.

Циклус промотивних концерата „Најмлађи за најмлађе”

април 2022. године

10.

Учешће на Републичком такмичењу ЗМБШС

април 2022. године

11.

Хуманитарни концерт „Уметност - хуманост”

мај 2022. године

12.

Манифестација „Ноћ музеја ”

мај 2022. године

13.

Учешће на Фестивалу ЗМБШС

мај 2022. године

14.

„Мој 1. концерт”

мај 2022. године

15.

2. Међународно такмичење младих флаутиста Шабац

мај 2022. године

16.

Годишњи концерт школе

јун 2022. године

17.

Учешће на такмичењима у организацији музичких школа у
земљи и иностранству

током школске године

18.

Организација мајсторских курсева за ученике школе

током школске године

19.

Посете позоришту, концертима, опери

током школске године

фебруар 2022. године
март 2022. године
7. март 2022. године

5.2.10. Надокнада часова

36

датум надокнаде

дан надокнаде

реализација наставе по
распореду од дана

10.11.2021.

среда

петка

02.04.2022.

субота

понедељка
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5.3. Организација рада ваннаставног особља школе
р.б.

радно место

дан

прва
смена

1.

директор

понедељак петак

0800 - 1600

2.

помоћник
директора 100%

понедељак петак

0700 - 1500

3.

помоћник
директора 50%

понедељак петак

0800 - 1400

4.

секретар

понедељак петак

0730 - 1530

5.

административни
радник

понедељак петак

0730 - 1530

6.

шеф рачуноводства

понедељак петак

0730 - 1530

7.

педагог (100 % )

понедељак петак

0800 - 1400

8.

психолог (50% )

среда
четвртак
петак

0800 - 1400

9.

библиотекар

понедељак петак

0800 - 1500

10.

клавир - штимер

понедељак петак

0700 - 1500

11.

домар

понедељак петак

0700 - 1100

12.

чистачице

понедељак петак

0700 - 1500
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дан

друга
смена

напомена

понедељак петак

1400 - 2100

у зависности од
потребе посла

понедељак петак

1300 - 2100
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5.4. Организација наставе
5.4.1. Годишњи фонд часова редовне наставе за основну школу по образовним профилима
разред
р
б

назив
предмета

I

II

III

IV

V

трајање
образовањ
а

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

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

6

210

7

231

укупно

4

140

4

140

4

140

6

210

1.

инструмент

2

70

2

70

2

70

2

66

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

2.

солфеђо

2

70

2

70

2

70

2

66

3.

теорија
музике

1

33

4.

упоредни
клавир
укупно

38

1

35

1

35

1

35

2

66

5

175

5

175

5

175

6

198

6 година

4 године

4 године
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5.4.2. Планирани фонд часова наставе за основну школу

разред
укупно
назив
предмета

припрем.
нед

год

I

II

III

IV

V

VI

нед

год

нед

год

нед

год

нед

год

нед

год

нед

год

нед

год

клавир

66

2310

62

2170

88

3080

68

2380

46

1610

26

858

356

12408

виолина

48

1580

22

770

44

1540

36

1260

28

980

18

594

196

6724

0

0

0

0

1

66

1

66

виола
виолончело

2

70

2

70

4

140

0

0

2

70

4

132

14

482

гитара

34

1190

10

350

30

1050

28

980

18

630

28

924

148

5124

хармоника

38

1330

16

560

40

1400

22

750

14

490

18

594

145

5124

флаута

4

140

4

140

10

350

12

420

6

210

6

198

42

1458

кларинет

4

140

2

70

8

280

2

66

16

556

труба

2

70

0

0

0

0

8

264

10

334

соло
певање

12

420

8

280

8

280

2

66

30

1046

упоредни
клавир

3

105

1

35

2

70

1

33

7

243

хор

6

210

6

210

6

198

18

618

оркестар

6

210

6

210

6

198

18

618

камерна
музика

0

0

0

0

0

0

0

0

20

696

10

350

12

396

104

3612

1

33

6

198

7

231

212

7368

131

4323

1111

38644

солфеђо

6

210

20

700

12

420

24

840

теорија
музике
УКУПНО

6

210

223

7805

143

5005

258
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5.4.3. Планирани фонд часова допунске и додатне наставе за основну школу
разред
укупно

назив
предмета

I

II

III

IV

V

VI

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

клавир

14

41

18

62

21

58

13

59

10

23

17

58

93

301

виолина

0

23

1

48

10

53

26

37

0

52

6

26

43

239

0

0

0

0

0

6

0

6

виола
виолончело

3

0

0

6

0

4

0

0

4

3

8

1

15

14

гитара

0

0

0

18

16

29

7

18

24

37

26

26

73

128

хармоника

7

7

16

44

26

29

10

29

9

5

8

13

76

127

флаута

0

7

6

7

4

18

7

5

2

5

0

0

19

42

кларинет

0

0

0

10

0

14

0

6

0

0

0

0

0

30

труба

0

5

0

0

0

0

0

10

0

15

соло певање

0

10

0

5

0

15

0

5

0

35

упоредни
клавир

5

0

0

3

0

3

0

0

5

6

хор

0

0

0

0

0

10

0

10

оркестар

0

0

0

0

0

8

0

8

камерна
музика

0

0

0

0

0

0

0

0

15

13

11

21

8

19

82

107

1

1

9

12

10

13

79

182

74

182

416

1081

солфеђо

16

22

16

17

16

15

теорија
музике
УКУПНО
ЗБИРНО

40

45

105
150

57

220
277

93

239
332

261

68

153
221

256

1497
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5.4.4. Годишњи фонд часова редовне наставе за средњу школу по образовним профилима
а) Музички извођач класичне музике:
разред
назив предмета

I

II

укупно
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

1

35

1

35

2

70

2

66

6

206

историја

2

70

2

70

1

35

5

175

математика

2

70

2

70

4

140

физика

1

35

1

35

1

35

2

70

социологија

1

35

психологија

2

70

филозофија

2

64

2

64

физичко васпитање

2

70

2

70

2

70

2

64

8

274

веронаука / грађанско васпитање
главни предмет–инструмент или
соло певање
солфеђо

1

35

1

35

1

35

1

32

4

137

3

105

3

105

3

105

3

99

12

414

2

70

2

70

2

70

2

66

8

276

хармонија

2

70

2

70

2

70

2

66

8

276

2

70

2

66

4

136

контрапункт
историја музике са упознавањем
миузичке литературе
музички облици

2

70

3

105

2

66

7

241

1

35

1

35

2

66

4

136

музички инструменти

1

35

1

35

1

35

етномузикологија

1

35

1

35

национална историја музике

1

33

4

138

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
упоредни клавир (сем за
клавиристе)
клавирски дуо (само за клавиристе)

1

35

1

35

1

35

1

33

4

138

1

35

1

35

1

35

1

33

4

138

1

35

1

35

2

70

корепетиција (само за клавиристе)
УКУПНО

30

1050
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34

1190

1

35

1

33

2

68

36

1260

36

1174

136

4674

41
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б) Музички сарадник – теоретичар:
разред
назив предмета

I

II

укупно
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

1

35

1

35

2

70

2

66

6

206

историја

2

70

2

70

1

35

5

175

математика

2

70

2

70

4

140

физика

1

35

1

35

1

35

2

70

социологија

1

35

психологија

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

хармонија

2

70

2

70

2

70

2

66

8

276

хармонска пратња

2

70

2

70

контрапункт
историја музике са упознавањем
музичке литературе
музички облици

2

70

2

66

4

136

2

70

3

105

2

66

7

241

1

35

1

35

2

66

4

136

1

33

1

33

национална историја музике
музички инструменти

1

35

1

35

аранжирање

1

35

1

35

етномузикологија

1

35

1

35

1

35

1

33

4

138

клавир

2

70

2

70

2

70

2

66

8

276

хор

2

70

2

70

2

70

2

66

8

276

2

70

2

66

4

136

1

35

2

70

дириговање
свирање хорских партитура

1

35

аудиовизуелна техника

2

66

2

66

увод у компоновање

2

66

2

66

37

1207

131

4497

УКУПНО

42

28

980

32

1120

34

1190
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5.4.5. Планирани фонд часова редовне наставе за средњу школу
разред
назив предмета

I

II

III

укупно

IV

нед

год

нед

год

нед

год

нед

год

српски језик и књижевност

3

105

3

105

3

105

3

96

411

први страни језик - енглески

2

70

2

70

2

70

2

64

274

други страни језик-италијански

2

70

2

70

2

70

2

64

274

информатика

1

35

1

35

2

70

2

66

206

историја

2

70

2

70

1

35

математика

2

70

2

70

физика

1

35

социологија

175
140
35

1

35

психологија

35
2

70

филозофија

70
2

64

64

физичко васпитање

2

70

2

70

2

70

2

64

274

веронаука / грађанско васпитање
главни предмет – инструмент или соло
певање
солфеђо

2

70

2

70

2

70

2

64

274

45

1575

33

1155

36

1260

27

945

4935

7

245

7

245

5

175

5

165

830

хармонија

6

210

6

210

4

140

4

132

692

хармонска пратња

2

70

70

контрапункт
историја музике са упознавањем
музичке литературе
музички облици

4

4

140

4

132

272

140

6

210

4

132

482

3

105

2

70

4

132

307

музички инструменти

2

70

70

аранжирање

1

35

35

2

70

етномузикологија

2

70

национална историја музике

2

70

2

66

276

2

70

2

66

136

камерна музика

7

245

5

175

8

280

6

198

898

oркестар

2

70

2

70

2

70

2

66

276

читање с листа

6

210

8

280

5

175

8

264

929

упоредни клавир

9

315

9

315

7

245

6

198

1073

2

70

2

66

133

корепетиција (само за клавиристе)
клавирски дуо (само за клавиристе)

3

105

1

35

клавир то

14

490

14

490

10

350

14

462

1792

хор

2

70

2

70

2

70

2

66

276

2

70

2

66

136

3

105

дириговање
свирање хорских партитура

3

105

140

210

аудиовизуелна техника

2

66

66

увод у компоновање

2

66

66

113

3716

16332

УКУПНО

122

4270
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4165

118

4130
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5.4.6. Планирани фонд часова допунске и додатне наставе за средњу школу
разред
назив предмета

I

II

укупно
III

IV

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

доп

дод

српски језик и књижевност

8

5

8

5

7

5

7

5

30

20

први страни језик - енглески

2

2

2

2

2

2

0

2

6

8

други страни језик-италијански

4

0

3

0

2

0

2

4

11

4

0

3

0

3

0

3

0

0

0

9

28

49

14

67

22

53

23

88

87

257

солфеђо

4

4

2

5

4

5

5

8

15

22

хармонија

10

0

10

0

12

6

15

0

47

6

контрапункт

0

0

0

0

4

4

6

4

10

8

музички облици

0

0

1

2

1

2

1

2

3

6

историја музике

0

0

2

2

8

6

10

8

20

16

камерна музика

0

0

0

0

0

7

0

9

0

16

упоредни клавир / клавир то

12

20

5

47

10

28

7

39

34

134

хор

0

0

0

0

0

0

0

35

0

35

дириговање

0

0

0

0

0

5

0

5

0

10

УКУПНО

68

83

47

133

72

126

76

209

263

551

историја са историјом културе и
цивилизације
главни предмет – инструмент или соло
певање

ЗБИРНО

151

180

198

285

814

5.4.7. Планирање припремне наставе
тип припремне
наставе
за полагање
поправних и
разредних испита
за полагање
матурских испита
за полагање
пријемних испита
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фонд часова припремне наставе
Припремну наставу за ученике упућене на разредни, односно поправни испит,
школа ће организовати најмање пет дана пре почетка испитног рока, и то у
обиму колико износи 10% од годишњег фонда часова за тај предмет.
Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и
завршних испита у обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из
предмета из којих се полаже матурски, односно завршни испит.
Сви наставници чији ученици желе да наставе школовање у СМШ,
организоваће припремну наставу за полагање пријемног испита, интезивирано
у периоду четвртог тромесечја до почетка пријемног испита.
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5.4.8. Организација испита – основна школа
а) Годишњи испити:
РАЗРЕД
трајање образовања
I

II

шестогодишње
образовање инструмент

III
главни
предмет,
солфеђо

четворогодишње
образовање инструмент

главни
предмет,
солфеђо

главни
предмет

четворогодишње
образовање – соло
певње

главни
предмет,
солфеђо,
упоредни
клавир

главни
предмет

IV
главни
предмет

V

VI

главни
предмет

главни
предмет,
солфеђо,
теорија
музике

главни
предмет,
солфеђо,
теорија
музике
главни
предмет,
солфеђо,
теорија
музике,
упоредни
клавир

б) Остали испити:

пријемни
испит

разредни
испит

поправни
испит

смотре

Пријемни испит полаже се пре уписа у I разред, у априлском, јунском или августовском
року. На пријемном испиту проверава се слух, ритам и музичка меморија. Ученици који су
похађали програм припремног разреда, полажу пријемни испит.
Разредни испит полажу ученици који, у току школске године, нису похађали више од
трећине укупног броја часова, а утврди се да нису савладали садржај наставног програма
за тај разред. Ученици такође полажу разредни испит из предмета из којег није одржано
више од трећине часова утврђених наставним планом. Ученици који добију негативну
оцену на разредном испиту полажу поправни испит у августовском року, а ученици
завршног разреда у јунском и августовском року.
Поправни испит полажу ученици са недовољном оценом из предмета из којег се не
полаже годишњи испит и ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из
солфеђа, теорије музике и упоредног клавира. Ученици са недовољном оценом на
годишњем испиту из главног предмета не могу да полажу поправни испит. Ученик који
има до две недовољне закључене оцене полаже поправни испит у августовском року, а
ученик завршног разреда у јунском и августовском року.
Смотре се организују у циљу провере знања и напредовања ученика у току и на крају
школске године према наставном плану и програму одговарајућег одсека и предмета и
остварују се на основу школског програма.
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5.4.9. Организација испита – средња школа
а) Годишњи испити:
образовни профил

I

II

III

IV

музички извођач
класичне музике

главни
предмет

главни
предмет

главни предмет, камерна
музика

солфеђо, хармонија

музички сарадник

солфеђо,
хармонија

солфеђо,
хармонија

солфеђо, хармонија,
контрапункт, дириговање

контрапункт,
дириговање, клавир

б) Остали испити:

пријемни
испит

матурски
испит

разредни
испит
поправни
испит
смотре

Полаже се пре уписа у I разред средње музичке школе. За упис на вокалноинструментални одсек, пријемни испит се састоји из два дела, испита из инструмента,
односно соло певања и усменог испита из солфеђа са теоријом, а за упис на теоретски
одсек из три дела, писменог испита из солфеђа – диктата, усменог испита из солфеђа, и
писменог испита – теста из теорије музике.
За образовни профил Музички сарадник –теоретичар, матурски испит се, поред писменог
задатка из српског језика – матерњег језика, састоји из писменог и усменог испита за
предмете хармонија и солфеђо. Ученици образовног профила Музички извођач класичне
музике полажу матурски испит из два дела – писмени задатак из српскиг језика –матерњег
језика, и испит из главног предмета.
Полажу ученици који, у току школске године, нису похађали више од трећине укупног
броја часова, а утврди се да нису савладали садржај наставног програма за тај разред.
Ученици такође полажу разредни испит из предмета из којег није одржано више од
трећине часова утврђених наставним планом.
Полажу ученици са недовољном оценом из предмета из којег се не полаже годишњи испит
и ученици са недовољном оценом на годишњем испиту, из предмета који за њих није
главни предмет.
Смотре се организују у циљу провере знања и напредовања ученика у току и на крају
школске године према наставном плану и програму одговарајућег одсека и предмета и
остварују се на основу школског програма.

5.4.10. Интерни и јавни часови, концерти, такмичења
интерни
часови
јавни
часови
концерти

такмичења

46

Интерна делатност школе је законска обавеза. Сваки ученик је дужан да у току сваког
полугодишта јавно наступи најмање једном.
Сваки одсек је дужан да организује најмање један јавни час по полугодишту, на којем ће
наступити најуспешнији ученици из сваке класе одсека.
Концертна активност је саставни део музичког образовања ученика. Детаљан план
концерата у организацији школе представљен је у Плану рада Тима за културну и јавну
делатност, као и у Плановима рада Стручних већа.
Ученици школе сваке године узимају учешћа на Републичком такмичењу ЗМБШС и
Фестивалу музичких школа Србије, као и на бројним другим такмичењима у
организацији музичких школа и других институција у земљи и иностранству.
У школи ће у оквиру реализације школских пројеката и ове године бити организовано
„26. Међународно такмичење младих пијаниста“, „11. Фестивал гудача“ и
2.
Међународно такмичење младих флаутиста”.
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5.5. Екскурзије, излети, стручна путовања
тип факултативне активности

опис

време реализације

матурска екскурзија

у земљи

октобар

екскурзија осталих разреда

у земљи

април

посета балетским и оперским представама

Београд

новембар, март

носиоци
разредни
старешина
разредне
старешине
директор
школе

5.6. Распоред задужења запослених
5.6.1. 40-то часовна радна недеља наставника
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
поправни и разредни испити (припемње задатака, пружање
стручне помоћи ученицима и извођење испита)
годишњи и матурски испити (припемње задатака, пружање
стручне помоћи ученицима и извођење испита)
ванредни испити (припемње задатака, пружање стручне
помоћи ученицима и извођење испита)
припремање и планирање наставе

1

35

35

1

44

44

2

88

88

1

44

44

10

35

350

преглед писмених задатака

2

35

70

стручно усавршавање у установи

1

44

44

менторски рад

1

44

44

дежурство у школи
разредни старешина- вођење прописане документације и
сарадња са родитељима и наставницима
руковођење стручним већима, активима, тимовима

2

70

35

1

35

35

1

44

44

учешће у раду стручних већа, актива, тимова
учешће у реализацији школских пројеката ( такмичења,
концерти...)
културна и јавна делатност и промоција школе

2

88

88

1

35

35

1

35

35

други послови по налогу директора

1

44

44

УКУПНО

40

активност
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5.6.2. Разредне старешине
име и презиме наставника
сви наставници главног предмета
у основној школи су разредне
старешине ученицима у својој
класи
Јовичић Гордана
Добривојевић Весна
Спасић Горан

радно место

класа ОШ/ разред СШ

наставник главног предмета у
ОШ

класе ( одељења ) ОШ

наставник музичких облика,
солфеђа и теорије музике

разредни старешина I разреда
СШ

наставник историје, наставник
грађанског васпиања
наставник историје музике,
етномузикологије и националне
историје музике

разредни старешина II разреда
СШ

Алимпић Татјана

наставник информатике

разредни старешина III разреда
СШ
разредни старешина IV разреда
СШ

5.6.3. Састав педагошког колегијума
име и презиме

функција

Живковић Соња

директор

Марковић Марија

помоћник директора

Карић Драган

помоћник директора

Васић Д. Мирјана

стручни сарадник – психолог

Живковић Марија

стручни сарадник – педагог

Васић С.Мирјана

руководилац Стручног већа наставника клавира

Димитријевић Горан

руководилац Стручног већа наставника гудачких инструмената

Пушкић Исидора

руководилац Стручног већа наставника гитаре

Пуповац Александар

руководилац Стручног већа наставника хармонике

Пантелић Мирјана

руководилац Стручног већа наставника дувачких инструмената и соло певања

Зидарић Нада

руководилац Стручног већа наставника групне наставе у ОМШ

Карић Драган

руководилац Стручног већа наставника музичких предмета у СМШ

Добривојевић Весна

руководилац Стручног већа наставника општеобразовних предмета
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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 С. Мирјана

наставник клавира

руководилац

Богдановић Јована
(замена А. Тодоровић)

наставник клавира

члан

Васић Александра

наставник клавира

члан

Гођевац Марија

наставник клавира

члан

Давидовић Хелена

наставник клавира и камерне
музике

члан

Ђурић Ивана
(замена Кузмановић Јелена)

наставник клавира,
читања с листа и корепетиције

члан

Зидарић Јелена

наставник клавира

члан

Јекић Мирјана

наставник клавира

члан

Лазић Гоара

наставник клавира,
камерне музике, читања с листа,
клавирског дуа и корепетиције

члан

Макевић Ангела

наставник клавира, читања с
листа и наставник корепетиције

члан

Макевић Милица

наставник клавира и клавирског
дуа

члан

Милутиновић Милош

наставник клавира

члан

Обреновић Марија

наставник клавира,
читања с листа и корепетиције

члан

Пандуровић Гордана

наставник клавира, читања с
листа, клавирског дуа и камерне
музике

члан

Филиповић Ђорђе

наставник клавира и клавирског
дуа

члан
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б) Стручно веће наставника гудачких инструмената:

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном већу

Димитријевић Горан

наставник виолине и оркестра

члан

Богдановић Милан

наставник виолине

члан

Влаисављевић Небојша

наставник виоле, виолине,
читања с листа и камерне музике

члан

Гајић-Милошевић Драгана

наставник виолине и камерне
музике

члан

Јанковић Жељко

наставник виолине и камерне
музике

члан

Јевтић Јелена

наставник виолине

члан

Максимовић Љиљана

наставник виолине и читања с
листа

члан

Миљевић Татјана

наставник виолине

члан

Парчетић Јована

наставник виолончела

члан

Спасојевић Пајић Милена

наставник виолине

члан

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном већу

Пушкић Исидора

наставник гитаре

руководилац

Јаковљевић Јован

наставник гитаре

члан

Карић Никола

наставник гитаре

члан

Михајловић Јован

наставник гитаре, камерне
музике и читања с листа

члан

Симић Маја

наставник гитаре

члан

Станојевић Станислав

наставник гитаре и читања с
листа

члан

Тошић Богдан

наставник гитаре и читања с
листа

члан

в) Стручно веће наставника гитаре:
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г) Стручно веће наставника хармонике:

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном већу

Пуповац Александар

наставник хармонике и камерне
музике

руководилац

Каличанин Младен

наставник хармонике и камерне
музике

члан

Лазић Војин

наставник хармонике, читања с
листа и оркестра

члан

Лукић Душан

наставник хармонике, читања с
листа и оркестра

члан

Милетић Марко

наставник хармонике

члан

Михаиловић Горан

наставник хармонике и камерне
музике

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

Пантелић Мирјана

наставник соло певања

руководилац

Каранфиловић Душан

наставник флауте

члан

Кончар Александар

наставник трубе

члан

Новаковић Бранко

наставник кларинета, камерне
музике, читања с листа и
оркестра

члан

Прица Биљана

наставник флауте

члан
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ђ) Стручно веће наставника солфеђа:

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном већу

Зидарић Нада

наставник солфеђа

руководилац

Атанацковић Јасмина

наставник солфеђа и теорије
музике

члан

Јанковић Јелена

наставник солфеђа и теорије
музике

члан

Јовичић Гордана

наставник музичких облика,
солфеђа и теорије музике

члан

Никачевић Ирена

наставник солфеђа

члан

Николић Слађана

наставник солфеђа

члан

Радиновић Марина

наставник солфеђа и теорије
музике

члан

Шалаи-Тибор Снежана

наставник солфеђа и теорије
музике

члан

е) Стручно веће наставника стручних предмета у СМШ:
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презиме и име наставника

радно место

функција у стручном већу

Карић Драган

наставник хармоније и свирања
хорских партитура

руководилац

Андријанић Ђорђе

наставник хармоније и
хармонске пратње

члан

Гајић Марија

наставник упоредног клавира

Јовичић Гордана

наставник музичких облика

члан

Каличанин Наташа

наставник упоредног клавира

члан

Максимовић Љубица

наставник хора и упоредног
клавира

Митровић Верица

наставник хора, дириговања и
упоредног клавира

члан
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презиме и име наставника

радно место

функција у стручном већу

Неранџић Владан

наставник контрапункта,
етномузикологије и увода у
компоновање

члан

Тадић Ненад

наставник упоредног клавира

члан

Трифуновић Јелена

наставник аранжирања,
музичких инструмената, хорских
партитура и упоредног клавира

члан

е) Стручно веће наставника општеобразовних предмета:

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном већу

Добривојевић Весна

наставник историје и грађанског
васпитања

руководилац

Алимпић Татјана

наставник информатике

члан

Бабић Јанко

наставник веронауке

члан

Вардле Мирјана

наставник енглеског језика

члан

Видић Љиљана

наставник физичког васпитања

члан

Игњатовић Љубица

наставник италијанског језика

члан

Јовић Невена

наставник психологије

члан

Јосиповић Љиљана

наставник социологије

члан

Ковачевић Јованка

наставник филозофије

члан

Костадиновић Владимир

наставник математике

члан

Поповић Катарина

наставник српског језика

члан

Степановић Весна

наставник физике

члан
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5.6.5. Састав стручних актива
а) Стручни актив за развој школског програма:

54

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном активу

Марковић Марија

помоћник директора

руководилац

Живковић Марија

стручни сарадник – педагог

члан

Прица Биљана

наставник флауте

члан

Максимовић Љиљана

наставник виолине

члан

Макевић Милица

наставник клавира

члан

Никачевић Ирена

наставник солфеђа

члан

Пушкић Исидора

наставник гитаре

члан

Алимпић Татјана

наставник информатике

члан
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б) Стручни актив за развојно планирање:

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном активу

Пантелић Мирјана

наставник соло певања

руководилац

Карић Драган

помоћник директора

члан

Васић Д. Мирјана

стручни сарадник – психолог

члан

Живковић Марија

стручни сарадник – педагог

члан

Неранџић Владан

наставник контрапункта

члан

Пуповац Александар

наставник хармонике

члан

Ераковић Љиљана

представник локалне самоуправе

члан

Дубљанин Саша

родитељ

члан

Станић Теодора

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 Д. Мирјана

стручни сарадник – психолог

координатор

Живковић Соња

директор

члан

Јовичић Гордана

наставник музичких облика и
солфеђа

члан

Алимпић Татјана

наставник информатике

члан

Спасић Горан

наставник историје музике

члан

Добривојевић Весна

наставник историје

члан

Максимовић Љубица

наставник хора

члан

Даниловић Оливера

секретар

члан

Петровић Зоран

школски полицајац

члан

Марковић Саша

родитељ

члан

Станић Теодора

ученица

члан

б) Тим за превенцију употребе дрога у васпитно-образовним установама
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презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Васић Д. Мирјана

стручни сарадник – психолог

координатор

Каранфиловић Душан

наставник флауте

члан

Лазић Војин

наставник хармонике

члан

Каличанин Наташа

наставник упоредног клавира

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

Гајић-Милошевић Драгана

наставник флауте

члан
(организација концерата)

Јекић Мирјана

наставник солфеђа

члан
(организација концерата)

Милутиновић Милош

наставник клавира

члан
(организација концерата)

Прица Биљана

наставник клавира

члан
(организација концерата)

Васић Александра

наставник клавира

члан
(ажурирање FB странице)

Добривојевић Весна

наставник историје

члан
(сарадња са медијима)

Обреновић Марија

наставник клавира

члан
(израда летописа)

г) Тим за реализацију школских пројеката – „26. Међународни фестивал младих пијаниста” Шабац:
презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Васић С. Мирјана

наставник клавира

координатор

Богдановић Јована

наставник клавира

члан

Васић Александра

наставник клавира

члан

Гођевац Марија

наставник клавира

члан

Давидовић Хелена

наставник клавира

члан

Кузмановић Јелена

наставник клавира

члан

Лазић Гоара

наставник клавира

члан

Зидарић Јелена

наставник клавира

члан

Јекић Борис

корепетитор

члан

Јекић Мирјана

наставник клавира

члан
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презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Макевић Милица

наставник клавира

члан

Милутиновић Милош

наставник клавира

члан

Обреновић Марија

наставник клавира

члан

Пандуровић Гордана

наставник клавира

члан

Филиповић Ђорђе

наставник клавира

члан

д) Тим за реализацију школских пројеката – „11. Фестивала гудача” - Шабац:
презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Димитријевић Горан

наставник виолине

координатор

Гајић-Милошевић Драгана

наставник виолине

члан

Максимовић Љиљана

наставник виоле

члан

Богдановић Милан

наставник виолине

члан

Влаисављевић Небојша

наставник виоле

члан

Јевтић Јелена

наставник виолине

члан

Миљевић Татјана

наставник виолине

члан

Парчетић Јована

наставник виолончела

члан

Спасојевић-Пајић Милена

наставник виолине

члан

ђ) Тим за реализацију школских пројеката - „2. Међународни фестивал младих флаутиста” Шабац:
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презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Прица Биљана

наставник флауте

координатор

Милутиновић Милош

наставник клавира

члан
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5. Организација образовно - васпитног рада

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Марковић Марија

помоћник директора

члан

Новаковић Бранко

наставник кларинета

члан

Пантелић Мирјана

наставник соло певања

члан

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Шалаи-Тибор Снежана

наставник солфеђа,
наставник упоредног клавира

координатор

Спасић Горан

наставник историје музике,
наставник националне историје
музике, наставник
етномузикологије

члан

Станојевић Станислав

наставник гитаре

члан

Васић Д. Мирјана

стручни сарадник – психолог

члан

е) Тим за професионални развој:

ж) Тим за педагошко-инструктивни надзор:

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Живковић Соња

директор

координатор

Карић Драган

помоћник директора

члан

Живковић Марија

стручни сарадник – педагог

члан

Васић Д. Мирјана

стручни сарадник – психолог

члан

Давидовић Хелена

наставник клавира

члан

Јанковић Жељко

наставник виолине

члан

Зидарић Нада

наставник солфеђа

члан
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з) Тим за самовредновање рада школе:

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Васић Д. Мирјана

стручни сарадник – психолог

координатор

Живковић Марија

стручни сарадник – педагог

члан

Пантелић Мирјана

наставник соло певања

члан

Пандуровић Гордана

наставник клавира

члан

Тадић Ненад

наставник упоредног клавира

члан

и) Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:
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презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Живковић Соња

директор

координатор

Васић Д. Мирјана

стручни сарадник – психолог

члан

Живковић Марија

стручни сарадник – педагог

члан

Андријанић Ђорђе

наставник хармоније

члана

Лукић Душан

наставник хармонике

члан

Михаиловић Горан

наставник хармонике

члан
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ј) Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва:

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Живковић Марија

стручни сарадник – педагог

координатор

Васић Д. Мирјана

стручни сарадник – психолог

члан

Марковић Марија

помоћник директора

члан

Јанковић Јелена

наставник солфеђа

члан

Карић Никола

наставник гитаре

члан

Милетић Марко

наставник хармонике

члан

Неранџић Владан

наставник контрапункта

члан

к) Тим за професионални развој и каријерно вођење:

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Васић Д. Мирјана

стручни сарадник – психолог

координатор

Богдановић Јована

наставник клавира

члан

Зидарић Милица

корепетитор

члан

Митровић Верица

наставник хора и упоредног
клавира

члан

Радовановић Тања

наставник хармонике

члан

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

61

План рада за школску 2021/22. годину

л) Тим за инклузивно образовање:

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Васић Д. Мирјана

стручни сарадник – психолог

координатор

Миљевић Татјана

наставник виолине

члан

Гођевац Марија

наставник клавира

члан

Радовановић Тања

наставник хармонике

члан

Тошић Богдан

наставник гитаре

члан

Шалаи-Тибор Снежана

наставник солфеђа

члан

Јанковић Јелена

наставник солфеђа

члан

Атанацковић Јасмина

наставник солфеђа

члан

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Јовичић Гордана

наставник музичких облика и
солфеђа

координатор

Добривојевић Весна

наставник историје

члан

Спасић Горан

наставник историје музике

члан

Алимпић Татјана

наставник информатике

члан

Васић Д. Мирјана

стручни сарадник – психолог

члан

Радиновић Марина

наставник солфеђа

члан

Максимовић Љиљана

наставник виолине

члан

Мркић Зорана

корепетитор

члан

љ) Тим за сарадњу са породицом:
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м) Тим за социјалну заштиту:
презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Васић Д. Мирјана

стручни сарадник – психолог

координатор

Макевић Ангела

наставник клавира

члан

Кончар Александар

наставник трубе

члан

Трифуновић Јелена

наставник упоредног клавира

члан

Јелена Јевтић

наставник виолине

члан

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Васић Д. Мирјана

стручни сарадник – психолог

координатор

Видић Љиљана

наставник физичког васпитања

члан

Каличанин Младен

наставник хармонике

члан

Михајловић Јован

наставник гитаре

члан

Симић Маја

наставник гитаре

члан

презиме и име наставника

радно место

функција у стручном тиму

Васић Мирјана

стручни сарадник – психолог

координатор

Вардл Мирјана

наставник енглеског језика

члан

Влаисављевић Небојша

наставник виоле

члан

Јаковљевић Јован

наставник гитаре

члан

Николић Слађана

наставник солфеђа

члан

н) Тим за здравствену заштиту:

њ) Тим за заштиту животне средине:
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5.6.7. Руководиоци секција

Назив секције

презиме и име руководиоца
секције

радно место

Секција за етно и изворну
музику

Пантелић Мирјана

наставник солопевања

Секција хора нижих разреда
основне музичке школе

Живковић Соња

директор школе

Секција музичког забавишта

Радиновић Марина

наставник солфеђа

Секција оркестра гитара
основне и средње музичке
школе

Михајловић Јован

наставник гитаре

Алимпић Татјана

наставник информатике

Вардл Мирјана

наставник енглеског језика

Добривојевић Весна

наставник историје

Игњатовић Љубица

наставник италијанског језика

Јовић Невена

наставник психологије

Ковачевић Јованка

наставник филозофије

Поповић Катарина

наставник српског језика

Видић Љиљана

наставник физичког васпитања

Секција општеобразовних
предмета

Секција за стони тенис
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6. Планирање активности

6. Планирање активности
6.1. Планови рада стручних органа школе
6.1.1. План рада Педагошког колегијума
Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

14.09.2021.

директор,
чланови
Колегијума

новембар
2021.

директор,
чланови
Колегијума

фебруар 2021.

директор,
чланови
Колегијума

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Израда плана рада Педагошког колегијума

Седница 1.

3) Разматрање Годишњег плана рада школе
4) Разматрање Плана превентивних мера за спречавање
појаве и ширења епидемије изазване вирусом COVID19
5) Усвајање критеријума оцењивања усклађених на нивоу
стручних већа
6) Доношење препоруке за распоред писмених вежби и
задатака
7) Предлог плана контроле вођења педагошке
документације
8) Предлог Плана стручног усавршавања
наставника и стручних сарадника
9) Предлог Плана набавке опреме, инструмената и других
наставних средстава

Седница 2.

1) Усвајање записника са претходне седнице
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
5) Организација концертне сезоне
6) Учешће ученика на Републичком такмичењу и
Фестивалу ЗМБШС
7) Анализа вођења педагошке документације

Седница 3.

1) Усвајање записника са претходне седнице
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
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Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

април 2021.

директор,
чланови
Колегијума

мај 2021.

директор,
чланови
Колегијума

јун 2021.

директор,
чланови
Колегијума

5) Припреме за реализацију школских пројеката
(Међународно такмичење младих пијаниста, Фестивал
гудача, Међународно такмичење младих флаутиста)
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

Седница 4.

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Анализа успеха и владања ученика основне школе на
трећем класификационом периоду
3) Анализа успеха и владања ученика средње школе на
трећем класификационом периоду
4) Извештај о реализацији пијанистичког и гудачког
такмичења
5) Извештај о реализацији пријемног испита за основну
школу у априлском року
6) План организације пријемног испита за средњу школу
7) План организације годишњих и матурских испита за
ученике завршних разреда основне и средње школе
8) Анализа вођења педагошке документације

Седница 5.

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Анализа успеха и владања ученика 4. разреда средње
школе
3) Анализа успеха и владања ученика завршних разреда
основне школе
4) План организације пријемних испита за основну школу
у јунском року и формирање испитних комисија
5) План организације годишњих испита и формирање
испитних комисија
6) Припрема Дана школе

Седница 6.

1) Усвајање записника са претходне седнице
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 најуспешнијих ученика основне и средње школе
у текућој школској години
5) Извештај о стручном усавршавању запослених
6) Извештај о самовредновању и ШРП
7) Преглед школске документације
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Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

август 2021.

директор,
чланови
Колегијума

Седница 7.

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Распоред полагања поправних, разредних, годишњих,
ванредних и матурских испита у августовском
испитном року и формирање испитних комисија
3) Расподела предмета по наставницима у школској
2021/2022. години
4) Разматрање школског календара и распореда часова
5) Анализа опремљености школе
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6.1.2. План рада Наставничког већа
Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

14.09 2021.

директор,
разредне
старешине,
председници
стручних већа,
чланови НВ

23.11.2021.

директор,
разредне
старешине,
председници
стручних већа,
чланови НВ

04.02.2022.

директор,
разредне
старешине,
председници
стручних већа,
чланови НВ

Седница 1.

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Разматрање Плана превентивних мера за
спречавање појаве и ширења епидемије изазване
вирусом COVID-19
3) Разматрање и усвајање Годишњег плана рада
школе за школску 2021/2022. годину
4) Именовање чланова Стручног актива за развој
школског програма
5) Упознавање са Планом стручног усавршавања
запослених
6) Упознавање наставника са новим Правилником о
превенцији насиља у школи

Седница 2.

1) Усвајање записника са претходне седнице
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) Учешће ученика на Републичком такмичењу и
Фестивалу ЗМБШС
1) Усвајање записника са претходне седнице

Седница 3.

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) Извештај о раду директора
5) Извештај о стручном усавршавању наставника
6) План уписа ученика у основну школу за наредну
школску годину
7) План организације такмичења пијаниста и
виолиниста
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6. Планирање активности

1) Усвајање записника са претходне седнице

Седница 4.

2) Анализа успеха и владања ученика основне школе на трећем
класификационом периоду
3) Анализа успеха и владања ученика средње школе на трећем
класификационом периоду
4) Извештај о реализацији пијанистичког и гудачког такмичења

08.04.2022.

директор,
разредне
старешине,
председници
стручних већа,
чланови НВ

31. мај
2021.

директор,
разредне
старешине,
председници
стручних већа,
чланови НВ

24.06.2022.

директор,
разредне
старешине,
председници
стручних већа,
чланови НВ

5) План организацијо пријемног испита за упис у основну
музичку школу у априлском року
6) План организације пријемног испита за средњу школу
7) План организације годишњих и матурских испита за ученике
завршних разреда основне и средње школе
1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Анализа успеха и владања ученика 4. разреда средње школе

Седница 5.

3) Анализа успеха и владања ученика завршних разреда
основне школе
4) План организације годишњих испита и формирање испитних
комисија
5) План организације пријемних испита за основну школу у
јунском року и формирање испитних комисија
6) Избор ученика генерације
7) Усвајање листе за награђивање ученика и наставника
8) Припрема Дана школе
9) Обавезе запослених до краја јуна
1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Анализа успеха и владања ученика основне школе на крају
другог полугодишта

Седница 6.

3) Анализа успеха и владања ученика средње школе на крају
другог полугодишта
4) Избор најуспешнијих ученика основне и средње школе у
текућој школској години
5) Извештај о стручном усавршавању наставника
6) Извештај о самовредновању и ШРП
7) Информисање о раду Ученичког парламента
8) Преглед школске документације
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Седница 7.

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Распоред полагања поправних, разредних, годишњих,
ванредних и матурских испита у августовском испитном
року и формирање испитних комисија
18.08.2022.

директор,
разредне
старешине,
председници
стручних већа,
чланови НВ

30.08.2022.

директор,
разредне
старешине,
председници
стручних већа,
чланови НВ

3) Предлог распореда часова за школску 2021/2022. годину
4) Школски календар за школску 2021/2022. годину
5) Анализа опремљености школе

Седница 8.

6) Обавезе запослених до почетка школске године
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1)

Усвајање записника са претходне седнице

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)

Расподела предмета по наставницима у школској 2021/2022.
години

5)

Усвајање листе уџбеника за наредну школску годину

6)

Усвајање распореда часова за школску 2021/2022. годину
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6. Планирање активности

6.1.3. План рада Одељењскoг већа I разреда СМШ
Планиране активности

Време реализације

Носиоци активности

09.11.2021.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 1.
разреду средње школе

30.12.2021.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 1.
разреду средње школе

25.03.2022.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 1.
разреду средње школе

1) Упознавање чланова Одељењског и
Наставничког већа са специфичностима
одељења
2) Анализа успеха и владања на крају првог
класификационог периода

Седница 1.

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 и ваннаставних
активности у оквиру рада секција
7) Организовање родитељског састанка и
индивидуалних састанака
1) Анализа успеха и владања на крају првог
полугодишта

Седница 2.

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.)

Седница 3.

1) Анализа успеха и владања на крају трећег
класификационог периода
2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере
3) Резултати на такмичењима
4) Реализација образовно-васпитног рада у
првом полугодишту
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Планиране активности

Време реализације

Носиоци активности

17.06.2022.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 1.
разреду средње школе

30.08.2022.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 1.
разреду средње школе

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
7) Послови вођења школске документације
(матичне књиге, дневници и сл.)
1) Анализа успеха и владања на крају другог
полугодишта
2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере
3) Реализација образовно-васпитног рада у
другом полугодишту

Седница 4.

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

Седница 5.

8) Анализа сарадње одељењског старешине са
предметним наставницима
9) Послови вођења школске документације
(матичне књиге, дневници, сведочанства и
сл.)
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1) Утврђивање резултата поправних и
разредних испита
2) Утврђивање појединачног и општег успеха
одељења на крају школске године
3) Утврђивање предлога плана за извођење
екскурзија, излета
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6. Планирање активности

6.1.4. План рада Одељењскoг већа II разреда СМШ
Планиране активности

Време реализације

Носиоци активности

09.11.2021.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 2.
разреду средње школе

30.12.2021.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 2.
разреду средње школе

25.03.2022.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 2.
разреду средње школе

1) Анализа успеха и владања на крају првог
класификационог периода

Седница 1.

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 и ваннаставних
активности у оквиру рада секција
6) Организовање родитељског састанка и
индивидуалних састанака
1) Анализа успеха и владања на крају првог
полугодишта
2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере

Седница 2.

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.)
1) Анализа успеха и владања на крају трећег
класификационог периода
2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере

Седница 3.

3) Резултати на такмичењима
4) Реализација образовно-васпитног рада у
првом полугодишту
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
7) Послови вођења школске документације
(матичне књиге, дневници и сл.)
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1) Анализа успеха и владања на крају другог
полугодишта
2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере
3) Реализација образовно-васпитног рада у
другом полугодишту

Седница 4.

4) Резултати на такмичењима
5) Анализа рада и резултата допунске и
додатне наставе, секција и других
ваннаставних активности (мере за
побољшање рада)

17.06.2022.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 2.
разреду средње школе

30.08.2022.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 2.
разреду средње школе

6) Извештај Тима за појачан васпитни рад
7) Организација годишњих и разредних испита
8) Анализа сарадње одељењског старешине са
предметним наставницима

Седница 5.

9) Послови вођења школске документације
(матичне књиге, дневници, сведочанства и
сл.)

74

1) Утврђивање резултата поправних и
разредних испита
2) Утврђивање појединачног и општег успеха
одељења на крају школске године
3) Утврђивање предлога плана за извођење
екскурзија, излета
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6. Планирање активности

6.1.5. План рада Одељењскoг већа III разреда СМШ
Планиране активности

Време реализације

Носиоци активности

09.11.2021.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 3.
разреду средње школе

23.11.2021.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 3.
разреду средње школе

25.03.2022.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 3.
разреду средње школе

1) Анализа успеха и владања на крају првог
класификационог периода

Седница 1.

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 и ваннаставних
активности у оквиру рада секција
6) Организовање родитељског састанка и
индивидуалних састанака
1) Анализа успеха и владања на крају првог
полугодишта
2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере

Седница 2.

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.)
1) Анализа успеха и владања на крају трећег
класификационог периода
2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере

Седница 3.

3) Резултати на такмичењима
4) Реализација образовно-васпитног рада у
првом полугодишту
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
7) Послови вођења школске документације
(матичне књиге, дневници и сл.)
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1) Анализа успеха и владања на крају другог
полугодишта
2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере
3) Реализација образовно-васпитног рада у
другом полугодишту

Седница 4.

4) Резултати на такмичењима
5) Анализа рада и резултата допунске и
додатне наставе, секција и других
ваннаставних активности (мере за
побољшање рада)

17.06.2022.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 3.
разреду средње школе

30.08.2022.

Одељењски старешина
и предметни
наставници у 3.
разреду средње школе

6) Извештај Тима за појачан васпитни рад
7) Организација годишњих и разредних испита
8) Анализа сарадње одељењског старешине са
предметним наставницима

Седница 5.

9) Послови вођења школске документације
(матичне књиге, дневници, сведочанства и
сл.)
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1) Утврђивање резултата поправних и
разредних испита
2) Утврђивање појединачног и општег успеха
одељења на крају школске године
3) Утврђивање предлога плана за извођење
екскурзија, излета
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6. Планирање активности

6.1.6. План рада Одељењскoг већа IV разреда СМШ
Планиране активности

Време
реализације

Носиоци активности

09.11.2021.

Одељењски старешина и
предметни наставници у 4.
разреду средње школе

30.12.2021.

Одељењски старешина и
предметни наставници у 4.
разреду средње школе

25.03.2022.

Одељењски старешина и
предметни наставници у 4.
разреду средње школе

1) Анализа успеха и владања на крају првог
класификационог периода
2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере

Седница 1.

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) Професионална оријентација ученика
7) Организовање родитељског састанка и
индивидуалних састанака
1) Анализа успеха и владања на крају првог
полугодишта

Седница 2.

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.)
1) Анализа успеха и владања на крају трећег
класификационог периода

Седница 3.

2) Изостанци и васпитно-дисциплинске мере
3) Резултати на такмичењима
4) Реализација образовно-васпитног рада у првом
полугодишту
5) Мере за побољшање успеха – испитивање
интересовања ученика и организовање допунске,
додатне наставе ваннаставних активности у оквиру
рада секција
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6) Организовање родитељског састанка и
индивидуалних састанака
7) Професионална оријентација ученика
8) Послови вођења школске документације
(матичне књиге, дневници и сл.)

Седница 4.

1) Утврђивање појединачног и општег успеха
одељења на крају другог полугодишта

31.05.2022.

Одељењски старешина и
предметни наставници у 4.
разреду средње школе

30.08.2022.

Одељењски старешина и
предметни наставници у 4.
разреду средње школе

2) Избор ђака генерације
3) Прослава матурске вечери

Седница 5.

4) Послови вођења школске документације
(матичне књиге, дневници, записници и сл.)
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1) Утврђивање резултата поправних и разредних
испита
2) Утврђивање појединачног и општег успеха
одељења на крају школске године
3) Послови вођења школске документације
(матичне књиге, дневници, сведочанства и сл.)
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6. Планирање активности

6.2. Планови рада стручних већа из области предмета
6.2.1. План рада Стручног већа наставника клавира

Административни послови

Област

Планиране активности
1) Конституисање већа и избор председника
већа за наредну школску годину
2) Израда годишњег плана рада већа за
предстојећу школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду
стручног већа за претходну школску годину
4) Провера података у пријавама за упис у
музичку школу и израда детаљних спискова
ученика по класама и разредима
5) Отварање матичних књига за ученике
првог разреда ОМШ
6) Провера усклађености педагошке
документације са новим законским актима и
новим актима Школe
7) Дефинисање индивидуалних задужења
чланова већа на праћењу појединих
проблема реализације наставног процеса
8) Израда плана набавке наставних средстава
и помагала
9) Израда глобалних и оперативних планова
рада наставника
10) Израда програма и планова реализације
допунске и дoдатне наставе и слободних
активности
11) Израда плана оцењивања и уједначавање
критеријума оцењивања ученика
12)Израда извештаја о реализацији наставе и
успеху ученика на крају класификационих
периода

Испити

13) Интерни попис инструмената на одсеку
14) Израда пројекта за набавку инструмента
за свечану салу
15) Планирање броја првака за упис у
следећу школску годину
1) Припрема и реализација пријемних испита
за ОМШ
2) Припрема и реализација пријемних испита
за СМШ
3) Припрема и реализација годишњих испита
ученика завршних разреда
4) Припрема и реализација годишњих испита
за ученике осталих разреда

Време реализације
август - септембар
август - септембар
август - септембар
август - септембар
септембар
септембар, по потреби
током школске године
септембар, по потреби
током године
септембар, по потреби
током године
август, до првог у
месецу за текући месец

септембар
на класификационим
периодима
децембар
октобар
март - април
април – јун
јун
мај –јун
јун
јун

6) Припрема и реализација ванредних испита

током године
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чланови стручног
већа,
директор,
помоћник
директора

септембар, по потреби
током године

5) Припрема и реализација матурских испита
7) Припрема и реализација полугодишње
провере знања ученика (техничка смотра)

Носиоци
активности

чланови стручног
већа,
директор,
помоћник
директора

децембар
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Такмичења

Јавни наступи

Област

Планиране активности

Време реализације

1) Планирање, припрема и реализација
интерних часова (минимално један интерни
час по полугодишту за сваку класу)
2) Припрема и реализација јавних часова
клавирског одсека
3) Припрема и одабир тачака за концерте у
организацији школе
4) Припрема тачака за циклус промотивних
концерата „Најмлађи за најмлађе“
5) Припрема и реализација матурских
концерата
6 Припрема и реализација завршног
концерта клавирског одсека
1) Организација такмичења „26.
међународно такмичење младих пијаниста“ у
Шапцу
2) Припрема и реализација учешћа ученика
на Републичком такмичењу у Београду
3) Припрема и реализација учешћа ученика
на такмичењу „Даворин Јенко” у Беогарду
4) Припрема и реализација учешћа ученика
на такмичењу „Примавера” у Бијељини
5) Припрема и реализација учешћа ученика
на Фестивалу музичких школа Србије
1) Израда плана стручног усавршавања
наставника у предстојећој школској години

Стручно усавршавање

2) Ажурирање портфолиа наставника
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Носиоци
активности

током године
током године
током године
април

чланови стручног
већа, тим за
културну и јавну
делатност школе

јун
јун
март
април
фебруар

чланови стручног
већа

фебруар
мај
септембар
септембар

3) Организација мајсторских курсева и
активна сарадња са професорима Музичких
академија
4) Реализација угледног часа – наставник
Ђорђе Филиповић
5) Реализација угледног часа – наставник
Милош Милутиновић
6) Реализација угледног часа – наставник
Мирјана Јекић
7) Реализација угледног часа – наставник
Гоара Лазић
8) Реализација угледног часа – наставник
Александра Васић
9) Реализација угледног часа – наставник
Мирјана Васић
10) Реализација угледног часа – наставник
Јелена Зидарић
11) Реализација угледног часа – наставници
Хелена Давидовић, Милица Макевић и
Ангела Макевић

март, април
октобар
октобар
новембар
новембар
новембар

чланови стручног
већа,
тим за стручно
усавршавање

новембар
децембар
децембар

12) Реализација угледног часа – наставник
Јована Богдановић

фебруар

13) Реализација угледног часа – наставник
Гордана Пандуровић

фебруар
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6. Планирање активности

Област

Планиране активности
14) Реализација угледног часа – наставник
Јелена Кузмановић

Сарадња са родитењима

15) Реализација угледног часа – наставник
Марија Обреновић
16)Реализација угледног часа – наставник
Марија Гођевац
1) Припрема и реализација родитељских
састанака по класама
2) Организовање индивидуалних
родитењских састанака и консултације са
родитељима у вези напредовања и успеха
ученика, изостанака, праћења вежбања код
куће, јавних наступа и одлазака на
такмичења, набавке инструмената, вежбања
у школи...
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Време реализације

Носиоци
активности

фебруар
март
април
најмање једном по
полугодишту, везано за
одржавање интерног
часа

током године по
потреби

предметни
наставник,
стручни сарадник
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6.2.2. План рада Стручног већа наставника гудачких инструмената

Административни послови

Област

Планиране активности

Време реализације

1) Конституисање већа и избор председника
већа за наредну школску годину

август - септембар

2) Израда годишњег плана рада већа за
предстојећу школску годину

август – септембар

3) Израда годишњег извештаја о раду
стручног већа за претходну школску годину
4) Провера података у пријавама за упис у
музичку школу и израда детаљних спискова
ученика по класама и разредима
5) Отварање матичних књига за ученике првог
разреда ОМШ
6) Провера усклађености педагошке
документације са новим законским актима и
новим актима Школe
7) Дефинисање индивидуалних задужења
чланова већа на праћењу појединих проблема
реализације наставног процеса
8) Израда плана набавке наставних средстава
и помагала
9) Израда глобалних и оперативних планова
рада наставника
10) Израда програма и планова реализације
допунске и дoдатне наставе и слободних
активности
11) Израда плана оцењивања и уједначавање
критеријума оцењивања ученика
12)Израда извештаја о реализацији наставе и
успеху ученика на крају класификационих
периода

Испити

13) Интерни попис инструмената на одсеку
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август – септембар
август – септембар
септембар
септембар, по потреби
током школске године
септембар, по потреби
током године
септембар, по потреби
током године

чланови стручног
већа,
директор,
помоћник
директора

август, до првог у
месецу за текући месец
септембар, по потреби
током године
септембар
на класификационим
периодима
децембар

14) Планирање броја првака за упис у следећу
школску годину

март – април

1) Припрема и реализација пријемних испита
за ОМШ

април – јун

2) Припрема и реализација пријемних испита
за СМШ

јун

3) Припрема и реализација годишњих испита
ученика завршних разреда

мај –јун

4) Припрема и реализација годишњих испита
за ученике осталих разреда

јун

5) Припрема и реализација матурских испита

јун

6) Припрема и реализација ванредних испита

током године

7) Припрема и реализација полугодишње
провере знања ученика (техничка смотра)

Носиоци
активности

чланови стручног
већа,
директор,
помоћник
директора

децембар
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6. Планирање активности

Јавни наступи

Област

Планиране активности
1) Планирање, припрема и реализација
интерних часова (минимално један интерни
час по полугодишту за сваку класу)
2) Припрема и одабир тачака за јавне часове
одсека

Такмичења

током године
новембар, април

4) Припрема и одабир тачака за концерте у
организацији школе

током године

5) Припрема тачака за циклус промотивних
концерата „Најмлађи за најмлађе“

април

1) Организација такмичења „ 11. Фестивала
гудача” у Шапцу

март
мај

3) Припрема и реализација учешћа ученика на
такмичењу „Златне степенице” у Ваљеву

мај

4) Припрема и реализација учешћа ученика на
такмичењу „Међународни сусрети
виолиниста” у Сремским Карловцима

мај

5) Припрема и реализација учешћа ученика на
Фестивалу музичких школа Србије

април, мај

1) Израда плана стручног
усавршавањанаставника у предстојећој
школској години

септембар

2) Ажурирање портфолиа наставника

септембар

чланови стручног
већа

током године
октобар

5) Реализација угледног часа – наставник
Милан Богдановић

новембар

6) Реализација угледног часа – наставник
Милена Спасојевић Пајић

новембар

7) Реализација угледног часа – наставник
Жељко Јанковић

децембар

8) Реализација угледног часа – наставник
Небојша Влаисављевић

децембар

9) Реализација угледног часа – наставник
Јелена Јевтић

фебруар

10) Реализација угледног часа – наставник
Јована Парчетић

март
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чланови стручног
већа, тим за
културну и јавну
делатност школе

јун

2) Припрема и реализација учешћа ученика на
такмичењу „Фантаст” у Бечеју

3) Организација мајсторских курсева и
активна сарадња са професорима Музичких
академија
4) Реализација угледног часа – наставник
Љиљана Максимовић

Носиоци
активности

током године

3) Припрема и одабир тачака за интерни час
камерне музике

6) Припрема и реализација матурских
концерата

Стручно усавршавање

Време реализације

чланови стручног
већа,
тим за стручно
усавршавање
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Сарадња са
родитењима

Област

84

Планиране активности

Време реализације

11) Реализација угледног часа – наставник
Драгана Гајић-Милошевић

април

12) Реализација угледног часа – наставник
Татјана Миљевић

април

13) Реализација угледног часа – наставник
Горан Димитријевић

мај
најмање једном по
полугодишту,везано за
одржавање интерног
часа

1) Припрема и реализација родитељских
састанака по класама
2) Организовање индивидуалних родитењских
састанака и консултације са родитељима у
везинапредовања и успеха ученика,
изостанака, праћења вежбања код куће, јавних
наступа и одлазака на такмичења, набавке
инструмената, вежбања у школи...

Носиоци
активности

предметни
наставник,
стручни сарадник

током године по потреби

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

6. Планирање активности

6.2.3. Извештај о раду Стручног већа наставника гитаре

Област

Планиране активности

Време реализације

1) Конституисање већа и избор председника
већа за наредну школску годину

август - септембар

2) Израда годишњег плана рада већа за
предстојећу школску годину

август - септембар

3) Израда годишњег извештаја о раду
стручног већа за претходну школску годину

август - септембар

4) Провера података у пријавама за упис у
музичку школу и израда детаљних спискова
ученика по класама и разредима

август - септембар

Административни послови

5) Отварање матичних књига за ученике првог
разреда ОМШ
6) Провера усклађености педагошке
документације са новим законским актима и
новим актима Школe
7) Дефинисање индивидуалних задужења
чланова већа на праћењу појединих проблема
реализације наставног процеса

Испити

септембар
септембар, по потреби
током школске године
септембар, по потреби
током године

8) Израда плана набавке наставних средстава
и помагала

септембар, по потреби
током године

9) Израда глобалних и оперативних планова
рада наставника

август, до првог у
месецу за текући месец

10) Израда програма и планова реализације
допунске и дoдатне наставе и слободних
активности

септембар, по потреби
током године

11) Израда плана оцењивања и уједначавање
критеријума оцењивања ученика

септембар

12)Израда извештаја о реализацији наставе и
успеху ученика на крају класификационих
периода

на класификационим
периодима

13) Интерни попис инструмената на одсеку

чланови стручног
већа,
директор,
помоћник
директора

септембар

14) Планирање броја првака за упис у следећу
школску годину

март - април

1) Припрема и реализација пријемних испита
за ОМШ

април – јун

2)Припрема и реализација пријемних испита
за СМШ

јун

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

Носиоци
активности

чланови стручног
већа,
директор,
помоћник
директора
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Област

Планиране активности

Време реализације

3) Припрема и реализација годишњих испита
ученика завршних разреда

мај –јун

4) Припрема и реализација годишњих испита
за ученике осталих разреда

јун

5) Припрема и реализација матурских испита

јун

6) Припрема и реализација ванредних испита

током године

7) Припрема и реализација полугодишње
провере знања ученика (техничка смотра)

децембар

1) Планирање, припрема и реализација
интерних часова (минимално један интерни
час по полугодишту за сваку класу)

током године

2) Припрема и одабир тачака за јавне часове
одсека

током године

3) Припрема и одабир тачака за интерни час
камерне музике

новембар, април

Јавни наступи

4) Припрема и одабир тачака за концерте у
организацији школе

током године

5) Припрема тачака за циклус промотивних
концерата „Најмлађи за најмлађе“

април

6) Припрема и реализација матурских
концерата

јун

7) Организација мајсторских курсева за
ученике школе

Стручно
усавршавање

чланови стручног
већа, тим за
културну и јавну
делатност школе

током године

1) Припрема и реализација учешћа ученика на
такмичењу „Варт” у Ваљеву

децембар

2) Припрема и реализација учешћа ученика на
такмичењу „Гитар Арт” у Београду

март

3) Припрема и реализација учешћа ученика на
Фестивалу музичких школа Србије
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Носиоци
активности

мај

1) Израда плана стручног
усавршавањанаставника у предстојећој
школској години

септембар

2) Ажурирање портфолиа наставника

септембар

чланови стручног
већа,
тим за стручно
усавршавање

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

6. Планирање активности

Област

Планиране активности
3) Организација мајсторских курсева и
активна сарадња са професорима Музичких
академија

новембар

5) Реализација угледног часа – наставник Маја
Симић

децембар

6)Реализација угледног часа – наставник
Станислав Станојевић

фебруар

7)Реализација угледног часа – наставник
Богдан Тошић

фебруар

8) Реализација угледног часа – наставник
Никола Карић

март

9) Реализација угледног часа – наставник
Јован Михајловић

април

1) Припрема и реализација родитељских
састанака по класама
2) Организовање индивидуалних родитењских
састанака и консултације са родитељима у
везинапредовања и успеха ученика,
изостанака, праћења вежбања код куће, јавних
наступа и одлазака на такмичења, набавке
инструмената, вежбања у школи...

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

Носиоци
активности

током целе године

4) Реализација угледног часа – наставник
Исидора Пушкић

10) Реализација угледног часа – Јован
Јаковљевић

Сарадња са
родитењима

Време реализације

мај
најмање једном по
полугодишту,везано за
одржавање интерног
часа

предметни
наставник,
стручни сарадник

током године по потреби
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6.2.4. План рада Стручног већа наставника хармонике

Област

Планиране активности

Времереализације

1) Конституисање већа и избор председника
већа за наредну школску годину

август - септембар

2) Израда годишњег плана рада већа за
предстојећу школску годину

август - септембар

3) Израда годишњег извештаја о раду
стручног већа за претходну школску годину

август - септембар

4) Провера података у пријавама за упис у
музичку школу и израда детаљних спискова
ученика по класама и разредима

август - септембар

Административни послови

5) Отварање матичних књига за ученике
првог разреда ОМШ

септембар

6) Провера усклађености педагошке
документације са новим законским актима и
новим актима Школe
7) Дефинисање индивидуалних задужења
чланова већа на праћењу појединих
проблема реализације наставног процеса

Испити

септембар, по потреби
током школске године
септембар, по потреби
током године

8) Израда плана набавке наставних средстава
и помагала

септембар, по потреби
током године

9) Израда глобалних и оперативних планова
рада наставника

август, до првог у
месецу за текући месец

10) Израда програма и планова реализације
допунске и дoдатне наставе и слободних
активности

септембар, по потреби
током године

11) Израда плана оцењивања и уједначавање
критеријума оцењивања ученика

септембар

12)Израда извештаја о реализацији наставе и
успеху ученика на крају класификационих
периода

на класификационим
периодима

13) Интерни попис инструмената на одсеку
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Носиоци
активности

чланови стручног
већа,
директор,
помоћник
директора

децембар

14) Планирање броја првака за упис у
следећу школску годину

март - април

1) Припрема и реализација пријемних испита
за ОМШ

април – јун

2)Припрема и реализација пријемних испита
за СМШ

јун

3) Припрема и реализација годишњих испита
ученика завршних разреда

мај –јун

4) Припрема и реализација годишњих испита
за ученике осталих разреда

јун

чланови стручног
већа,
директор,
помоћник
директора

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

6. Планирање активности

Област

Планиране активности
5) Припрема и реализација матурских испита

јун

6) Припрема и реализација ванредних испита

током године

Такмич
ења

Јавни наступи

7) Припрема и реализација полугодишње
провере знања ученика (техничка смотра)

Стручно усавршавање

Времереализације

децембар

1) Планирање, припрема и реализација
интерних часова (минимално један интерни
час по полугодишту за сваку класу)

током године

2) Припрема и одабир тачака за јавне часове
одсека

током године

3) Припрема и одабир тачака за концерте у
организацији школе

током године

4) Припрема тачака за циклус промотивних
концерата „Најмлађи за најмлађе“

април

5) Припрема и реализација матурских
концерата

јун

1) Припрема и реализација учешћа ученика
на Фестивалу музичких школа Србије

мај

1) Израда плана стручног усавршавања
наставника у предстојећој школској години

септембар

2) Ажурирање портфолиа наставника

септембар

3) Реализација угледног часа – наставник
Марко Милетић

новембар

4) Реализација угледног часа – наставник
Горан Михаиловић

децембар

5) Реализација угледног часа – наставник
Младен Каличнин

фебруар

6) Реализација угледног часа – наставник
Александар Пуповац

март

7) Реализација угледног часа – наставник
Тања Радовановић

април

8) Реализација угледног часа – наставник
Војин Лазић

април

9) Реализација угледног часа – наставник
Душан Лукић

мај

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

Носиоци
активности

чланови стручног
већа, тим за
културну и јавну
делатност школе

чланови
стручног већа

чланови стручног
већа, тим за
стручно
усавршавање
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Сарадња са родитењима

Област

90

Планиране активности

Времереализације

Носиоци
активности

најмање једном по
полугодишту, везано уз
одржавање интерног
часа

1) Припрема и реализација родитељских
састанака по класама
2) Организовање индивидуалних
родитењских састанака и консултације са
родитељима у вези напредовања и успеха
ученика, изостанака, праћења вежбања код
куће, јавних наступа и одлазака на
такмичења, набавке инструмената, вежбања
у школи...

предметни
наставник,
стручни сарадник
током године по потреби

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

6. Планирање активности

6.2.5. План рада Стручног већа наставника дувачких инструмената и соло певања

Област

Планиране активности

Време реализације

1) Конституисање већа и избор председника
већа за наредну школску годину

август - септембар

2) Израда годишњег плана рада већа за
предстојећу школску годину

август - септембар

3) Израда годишњег извештаја о раду
стручног већа за претходну школску годину

август - септембар

4) Провера података у пријавама за упис у
музичку школу и израда детаљних спискова
ученика по класама и разредима

август - септембар

Испити

Административни послови

5) Отварање матичних књига за ученике
првог разреда ОМШ
6) Провера усклађености педагошке
документације са новим законским актима и
новим актима школe
7) Дефинисање индивидуалних задужења
чланова већа на праћењу појединих
проблема реализације наставног процеса
8) Израда плана набавке наставних
средстава и помагала

септембар
септембар, по потреби
током школске године
септембар, по потреби
током године
септембар, по потреби
током године

9) Израда глобалних и оперативних планова
рада наставника

август, до првог у месецу
за текући месец

10) Израда програма и планова реализације
допунске и дoдатне наставе и слободних
активности

септембар, по потреби
током године

11) Израда плана оцењивања и уједначавање
критеријума оцењивања ученика

септембар

12) Израда извештаја о реализацији наставе
и успеху ученика на крају класификационих
периода

на класификационим
периодима

13) Интерни попис инструмената на одсеку

децембар

14) Планирање броја првака за упис у
следећу школску годину

март - април

1) Припрема и реализација пријемних
испита за ОМШ

април – јун

2) Припрема и реализација пријемних
испита за СМШ

јун

3) Припрема и реализација годишњих
испита ученика завршних разреда

мај –јун

4) Припрема и реализација годишњих
испита за ученике осталих разреда

јун

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

Носиоци
активности

чланови стручног
већа,
директор,
помоћник
директора

чланови стручног
већа,
директор,
помоћник
директора
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Област

Планиране активности

Време реализације

5) Припрема и реализација матурских
испита

јун

6) Припрема и реализација ванредних
испита

током године

Стручно усавршавање

Такмичења

Јавни наступи

7) Припрема и реализација полугодишње
провере знања ученика (техничка смотра)

92

децембар

1) Планирање, припрема и реализација
интерних часова (минимално један интерни
час по полугодишту за сваку класу)

током године

2) Припрема и одабир тачака за јавне часове
одсека

током године

3) Припрема и одабир тачака за концерте у
организацији школе

током године

4) Припрема тачака за циклус промотивних
концерата „Најмлађи за најмлађе“

април

5) Организација манифестације „Мој први
концерт“ - Биљана Прица

мај

6) Припрема и реализација матурских
концерата

јун

1) Организација 2. Међународног такмичења
младих флаутиста Шабац

мај

2) 21. Међународно такмичење флаутиста
„Тахир Куленовић” Ваљево

чланови стручног
већа
март

3) Припрема и реализација учешћа ученика
на Републичком такмичењу и Фестивалу
музичких школа Србије

мај

1) Израда плана стручног усавршавања
наставника у предстојећој школској години

септембар

3) Организација мајсторских курсева и
активна сарадња са професорима Музичких
академија

чланови стручног
већа, тим за
културну и јавну
делатност школе

фебруар

3) Припрема и реализација учешћа ученика
на такмичењу „Примавера” у Бијељини

2) Ажурирање портфолиа наставника

Носиоци
активности

септембар

друго полугодиште

5) Реализација угледног часа – наставник
Душан Каранфиловић

децембар

6) Реализација угледног часа – наставник
Александар Кончар

фебруар

чланови стручног
већа,
тим за стручно
усавршавање

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

6. Планирање активности

Сарадња са
родитењима

Област

Планиране активности

Време реализације

7) Реализација угледног часа – наставник
Биљана Прица

март

8) Реализација угледног часа – наставник
Бранко Новаковић

април

9) Реализација угледног часа – наставник
Мирјана Пантелић

мај

1) Припрема и реализација родитељских
састанака по класама

најмање једном по
полугодишту,везано за
одржавање интерног часа

2) Организовање индивидуалних састанака
и консултација са родитељима у вези
напредовања и успеха ученика, изостанака,
праћења вежбања код куће, јавних наступа и
одлазака на такмичења, набавке
инструмената, вежбања у школи...

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

током године по потреби

Носиоци
активности

предметни
наставник,
стручни сарадник
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6.2.6. План рада Стручног већа наставника солфеђа

Испити

Административни послови

Област

94

Планиране активности

Времереализације

1) Конституисање већа и избор председника
већа за наредну школску годину

август - септембар

2) Израда годишњег плана рада већа за
предстојећу школску годину

август - септембар

3) Израда годишњег извештаја о раду
стручног већа за претходну школску годину

август - септембар

4) Провера података у пријавама за упис у
музичку школу и израда детаљних спискова
ученика по класама и разредима
5) Провера усклађености педагошке
документације са новим законским актима и
новим актима Школe
6) Дефинисање индивидуалних задужења
чланова већа на праћењу појединих проблема
реализације наставног процеса

септембар, по потреби
током школске године

7) Израда плана набавке наставних средстава
и помагала

септембар, по потреби
током године

8) Израда глобалних и оперативних планова
рада наставника

август, до првог у месецу
за текући месец

9) Израда програма и планова реализације
допунске и дoдатне наставе и слободних
активности

Носиоци
активности

август - септембар

септембар, по потреби
током године

чланови
стручног већа,
директор,
помоћник
директора

септембар, по потреби
током године

10) Израда плана оцењивања и уједначавање
критеријума оцењивања ученика

септембар

11)Израда извештаја о реализацији наставе и
успеху ученика на крају класификационих
периода

на класификационим
периодима

12) Планирање броја одељења за упис у
следећу школску годину

март - април

1) Припрема и реализација пријемних испита
за ОМШ

април – јун

2)Припрема и реализација пријемних испита
за СМШ

јун

3) Припрема и реализација годишњих испита
ученика завршних разреда

мај

4) Припрема и реализација годишњих испита
за ученике осталих разреда

јун

5) Припрема и реализација ванредних испита

током године

чланови
стручног већа,
директор,
помоћник
директора

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

6. Планирање активности

Област

Планиране активности

Јавни наступи

1) Припрема тачака за концерте намењене
промоцији школе

децембар

3) Припрема тачака за Новогодишњи концерт

децембар

Такмичења
Стручно усавршавање

децембар

1) Израда плана стручног
усавршавањанаставника у предстојећој
школској години

септембар

2) Ажурирање портфолиа наставника

септембар

3) Активна сарадња са професорима
Музичких академија

током године

4) Реализација угледног часа – наставник
Марина Радиновић

новембар

5)Реализација угледног часа – наставник
Јелена Јанковић

децембар

6)Реализација угледног часа – наставник Нада
Зидарић

фебруар

7) Реализација угледног часа – наставник
Ирена Никачевић

март

8) Реализација угледног часа – наставник
Снежана Шалаи-Тибор

март

9) Реализација угледног часа – наставник
Гордана Јовичић

април

10) Реализација угледног часа – наставник
Слађана Николић

април

11) Реализација угледног часа – наставник
Јасмина Атанацковић

мај

2) Организовање индивидуалних родитељских
састанака и консултације са родитељима у
вези напредовања и успеха ученика,
изостанака, праћења вежбања код куће...

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

чланови
стручног већа,
тим за
културну и
јавну
делатност
школе

март

1) Припрема и реализација учешћа ученика на
Републичком такмичењу из предмета солфеђо
и теорија

1) Припрема и реализација родитељског
састанка на нивоу школе

Носиоци
активности

током године

2) Припрема Новогодишњег маскембала

4) Припрема тачака за Осмомартовски
концерт

Сарадња са
родитењима

Времереализације

једном у току године

током године по потреби

чланови
стручног већа

чланови
стручног већа,
тим за стручно
усавршавање

предметни
наставник,
стручни
сарадник
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6.2.7. План рада Стручног већа наставника стручних предмета у СМШ

Административни послови

Област

Планиране активности

Времереализације

1) Конституисање већа и избор председника
већа за наредну школску годину

август - септембар

2) Израда годишњег плана рада већа за
предстојећу школску годину

август - септембар

3) Израда годишњег извештаја о раду стручног
већа за претходну школску годину

август - септембар

4) Провера података у пријавама за упис у
музичку школу и израда детаљних спискова
ученика по класама и разредима
5) Провера усклађености педагошке
документације са новим законским актима и
новим актима Школe
6) Дефинисање индивидуалних задужења
чланова већа на праћењу појединих проблема
реализације наставног процеса

септембар, по потреби
током школске године

7) Израда плана набавке наставних средстава и
помагала

септембар, по потреби
током године

8) Израда глобалних и оперативних планова
рада наставника

Испити

9) Израда програма и планова реализације
допунске и дoдатне наставе и слободних
активности
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Носиоци
активности

август - септембар

септембар, по потреби
током године

чланови
стручног већа,
директор,
помоћник
директора

август, до првог у месецу
за текући месец
септембар, по потреби
током године

10) Израда плана оцењивања и уједначавање
критеријума оцењивања ученика

септембар

11)Израда извештаја о реализацији наставе и
успеху ученика на крају класификационих
периода

на класификационим
периодима

1) Припрема и реализација годишњих испита
ученика завршног разреда

мај

2) Припрема и реализација годишњих испита
за ученике осталих разреда

јун

3) Припрема и реализација матурских испита

мај - јун

4) Припрема и реализација ванредних испита

током године

7) Припрема и реализација смотре ученика за
ученике средње школе

јануар

чланови
стручног већа,
директор,
помоћник
директора

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

6. Планирање активности

Сарадња са
родитењима

Стручно усавршавање

Такми-чења

Област

Планиране активности

Времереализације

1) Припрема и реализација школског
такмичења из предмета клавир ТМ и упоредни
клавир

мај

2) Припрема и реализација учешћа ученика на
Републичком такмичењу из предмета музички
облици

децембар

1) Израда плана стручног
усавршавањанаставника у предстојећој
школској години

септембар

2) Ажурирање портфолиа наставника

септембар

3) Активна сарадња са професорима
Музичких академија

током године

чланови
стручног већа

4) Реализација угледног часа – наставник
Јелена Трифуновић

новембар

5) Реализација угледног часа – наставник
Каличанин Наташа

децембар

6) Реализација угледног часа – наставник
Горан Спасић

децембар

7)Реализација угледног часа – наставник
Љубица Максимовић

фебруар

8) Реализација угледног часа – наставник
Драган Карић

фебруар

9)Реализација угледног часа – наставник
Верица Митровић

март

10) Реализација угледног часа – наставник
Ђорђе Андријанић

март

11) Реализација угледног часа – наставник
Ненад Тадић

април

12) Реализација угледног часа – наставник
Владан Неранџић

мај

1) Организовање индивидуалних родитељских
састанака и консултације са родитељима у
вези напредовања и успеха ученика

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

Носиоци
активности

током године по потреби

чланови
стручног већа,
тим за стручно
усавршавање

предметни
наставник,
стручни
сарадник
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6.2.8. План рада Стручног већа наставника општеобразовних предмета

Област

Планиране активности

Време реализације

1) Конституисање већа и избор
председника већа за наредну школску
годину

август - септембар

2) Израда годишњег плана рада већа за
предстојећу школску годину

август - септембар

3) Израда полугодишњег и годишњег
извештаја о раду стручног већа за
претходну школску годину

јануар, август – септембар

4) Провера усклађености педагошке
документације са новим законским
актима и новим актима Школe

септембар, по потреби током
школске године

Административни послови

6) Дефинисање индивидуалних задужења
чланова већа на праћењу појединих
проблема реализације наставног процеса
7)Израда листе уџбеника за предстојећу
школску годину
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по потреби током године

август

8) Израда плана набавке наставних
средстава и помагала

септембар, по потреби током
године

9) Израда глобалних и оперативних
планова рада наставника

август, до првог у месецу за
текући месец

10) Израда програма и планова
реализације допунске, дoдатне,
припремне наставе и слободних
активности

септембар, по потреби током
године

11) Израда полугодишњег плана
писмених провера дужих од 15 минута и
иницијалних тестова
12) 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
13) 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

Носиоци
активности

чланови
стручног већа,
директор,
помоћник
директора

август - септембар, јануар фебруар

на класификационим периодима

август – септембар, током године

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

6. Планирање активности

Сарадња са
родитењима

Стручно усавршавање

Такмичења

Испити

Област

Планиране активности

Време реализације

1) Припрема и реализација разредних
испита и поправних испита

јун, август

2) Припрема и реализација ванредних
испита

у току године

3) Припрема и реализација матурског
испита из српског језика

мај –јун

1) Припрема и организација школских
такмичења из матерњег и страног језика
и учешће на такмичењима изнад
школског нивоа

у току године

2) Припрема и учешће на такмичењима у
пливању, стоном тенису, малом фудбалу
1) Израда плана стручног усавршавања
наставника у предстојећој школској
години

септембар

2) Ажурирање портфолија наставника

септембар

3) Сарадња са институцијама културе
(Културни центар, Библиотека Шабачка,
Народни музеј у Шапцу, Архив и сл.)
5) Реализација угледног часа – наставник
Весна Добривојевић

предметни
наставници,
директор,
помоћник
директора

октобар
новембар

7) Реализација угледног часа – наставник
Мирјана Вардле

децембар

8) Реализација угледног часа – наставник
Татјана Алимпић

јануар

9) Реализација угледног часа –
наставници Весна Добривојевић и Јанко
Бабић

јануар

10) Реализација угледног часа –
наставник Невена Јовић

март

12) Реализација угледног часа –
наставник Катарина Поповић

април
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одељењске
старешине,
предметни
наставници и
чланови
комисије;
директор,
помоћник
директора

током године

6) Реализација угледног часа – наставник
Љубица Игњатовић

1) Организовање индивидуалних
родитељских састанака и консултације
са родитељима у вези напредовања и
успеха ученика

Носиоци
активности

током године по потреби

чланови
стручног већа,
тим за стручно
усавршавање

предметни
наставник,
стручни
сарадник
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6.3. Планови рада руководећих органа школе
6.3.1. План рада директора школе
Област

Време
реализације

Планиране активности
1) Праћење савремених кретања у развоју васпитно-образовног процеса и
стварање услова за унапређивање наставе и учења (1.1)
2) Подстицање ученика да партиципирају у демократским процесима и
доношењу одлука (1.1)
3) Подстицање сарадње и размене искустава и ширења добре праксе у
установи и ван ње (1.1)

1. Руковођење васпитно-образовним процесом

4) Обезбеђивање услова да школа буде безбедно окружење за све и да
ученици буду заштићени од насиља, злостављања и дискриминације (1.2)
5) Обезбеђивање услова да школа буде здрава средина са високим
хигијенским стандардима (1.2)
6) Промовисање увођења иновација у наставу, и подстицање наставника
да користе савремене методе и технике учења, као и савремене
технологије у васпитно-образовном процесу (1.3)
7) Иницирање држања угледних и огледних часова, као и тематских
часова у којима ће се иста наставна тема обрађивати из углова различитих
предмета (1.3)
8) Обезбеђивање услова да настава и ваннаставне активности подстичу
активније учешће ученика у наставном процесу, развијају њихову
креативност и омогућавају стицање функционалних знања и вештина
(1.3)

током целе
године

9) Истицање важности да сви наставници јасно истичу циљеве часа и да
индивидуализују задатаке према нивоима образовних исхода (1.3)
10) Оријентација образовног процеса ка међупредметним компетенцијама
(1.3)
11) Стварање климе за прихватање и уважавање специфичности и
различитости ученика (1.4)
12) Обезбеђивање услова да код ученика са посебним образовним
потребама те потребе буду препознате и на основу њих буду израђени
индивидуални образовни планови (1.4)
13) Предузимање мера да се обезбеди систематично, ажурно и прецизно
праћење и анализирање постигнућа и напредовања ученика, на свим
класификационим периодима и годишњим и матурским испитима (1.5)
14) Подстицање наставника да користе различите технике вредновања
успешности ученика, као и самовредновање од стране ученика
15) Промовисање постигнућа ученика
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6. Планирање активности

Област

Планиране активности
1) Израда Годишњег плана рада школе (2.1)

август-септембар

2) Израда Плана рада Директора (2.1)

август-септембар

3) Организовање и оперативно спровођење доношења планова стручних,
саветодавних, управних и руководећих органа, стручних већа, актива и
тимова школе; додела задатака запосленим у процесу планирања и
надзирање израде планова у прописаним роковима (2.1)

август-септембар

4) Израда плана уписа ученика за наредну школску годину (2.1)

новембар, април

5) Планирање пријемних, годишњих, матурских, разредних и поравних
испита (2.1)
6) Израда организационе шеме обављања свих послова у школи (2.2)

2. Планирање, организовање и контрола рада установе

Време
реализације

7) Формирање стручних органа, већа, актива, тимова и организационих
јединица (2.2)

према календару
школских
активности
август септембар
август септембар

8) Додела задатака и координирање радом стручних органа, већа, актива,
тимова, организационих јединица и појединаца у установи (2.2)

током године

9) Подела задужења и решења о радним обавезама (расподеле предмета
на наставнике, задужења у оквиру 40-сатне радне недеље) (2.2)

август септембар

10) Расподела ученика по класама и утврђивање норми наставника (2.2)

август септембар

11) Постављање и дефинисање радних задатака помоћника директора
(2.2)

август септембар

12) Израда распореда часова групне наставе СМШ и ОМШ (2.2)

август септембар

13) Организовање рада наставника индивидуалне наставе по сменама и
учионицама (2.2)

август септембар

14) Организовање радног времена и дефинисање радних задатака
ваннаставног особља (2.2)

август септембар

15) Утврђивање распореда дежурства наставника (2.2)

током године

16) Организовање културне и концертне активности (2.2)

током године

17) Организовање школских пројеката ( Међународно такмичење младих
пијаниста, Фестивал гудача, Међународно такмичење млдих флаутиста)
(2.2)
18) Организовање прославе Дана школе и прославе школске славе Светог
Саве (2.2)
19) Организовање и оперативно спровођење контроле рада установе;
додела задатака запосленим у процесу праћења, извештавања и анализе
резултата, и надзирање израде извештаја у прописаним роковима (2.3)
20) Непосредно праћење и анализирање заједно са запосленима,
остварених резултата установе, стручних већа, актива, тимова,
организационих јединица, појединачних резултата, и предузимање
корективних мера уколико резултати одступају од планираних (2.3)

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

према календару
школских
активности
јун, јануар
током године

током године
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Област

Време
реализације

Планиране активности
21) Израда извештаја о раду директора (2.3)

фебруар, августсептембар

22) Израда извештаја о раду школе (2.3)

август-септембар

23) Благовремено информисање запослених о свим важним питањима
везаним за рад установе (2.4)

током године

24) Организовање процеса самовредновања и коришћење добијених
резултата за унапређивања квалитета рада установе (2.5)

током године

25) Праћење и анализирање остварених резултата ученика на годишњим,
матурским и пријемним испитима у циљу унапређења рада установе (2.5)

јун-август

4. Сарадња са родитељима, органом управљања,
репрезентативним синдикатом и широм заједницом

3. Праћење и унапређивање рада
запослених

1) Планирање потреба за људским ресурсима у складу са
систематизацијом радних места (3.1)
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2) Расписивање и спровођење конкурса за пријем у радни однос (3.1)
3) Увођење приправника у посао и спровођење педагошко-инструктивног
рада (3.1)
4) Подстицање запослених на самовредновање рада и на креирање личног
плана професионалног развоја на основу самоевалуације (3.2)
5) Праћење и анализирање реализације годишњег плана стручног
усавршавања запослених (3.2)
6) Стварање позитивне радне атмосфере и подстицање сарадње и тимског
рада запослених (3.3)
7) Систематско праћење и вредновање рада запослених (посета часовима,
јавним наступима, преглед педагошке документације...) (3.4)
8) Истицање и награђивање запослених који су остварили натпросечне
резултате (3.4)
1) Обезбеђивање услова за ефикасно функционисање Савета родитеља и
стварање партнерских односа родитеља и установе (4.1)
2) Пружање подршке активностима Тима за сарадњу са породицом
(организовање заједничких пројеката ученика, родитеља и наставника)
(4.1)
3) Индивидуални састанци са родитељима ученика који испољавају
проблеме у понашању (4.1)
4) Индивидуални састанци са родитељима ученика који постижу изузетне
резултате у раду (4.1)
5) Групни састанци са родитељима у вези питања која су веома важна за
рад установе и за постигнуће ученика (4.1)
6) Информисање школског одбора о резултатима постигнућа ученика,
реализацији школског програма, развојног плана и годишњег плана рада
школе (4.2)
7) Обезбеђивање услова за неометан рад репрезентативног синдиката у
складу са Посебним колективним уговором и законом (4.2)
8) Одржавање конструктивних односа са представницима државне управе
и локлане самоуправе, ради задовољења материјалних, финансијских и
других потреба установе (4.3)
9) Сарадња са локалном заједницом у циљу заједничке организације
концерата (4.3)
10) Сарадња са стручним институцијама и установама образовања и
васпитања (4.4)

током целе
године

током целе
године
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6. Планирање активности

Област

Планиране активности

Обезбеђивање законитости
рада установе

5. Финансијско и административно управљање радом установе

1) Израда финансијског плана (5.1)

Време
реализације
новембар

2) Надзирање реализације финансијског плана (5.1)

током године

3) Планирање прихода и расхода, прилива и одлива финансијских
средстава (5.1)

током године

4) Планирање развоја материјалних ресурса (5.2)

септембар, током
године

5) Планирање и реализација набавке опреме, инструмената и других
наставних средстава, по предлозима стручних већа (5.2)

септембар, током
године

6) Надзирање текућег одржавања материјалних ресурса установе (5.2)
7) Организовање и надзирање пописа материјалних ресурса установе (5.2)

током године
децембар

8) Обезбеђивање евикасног извођења радова у установи (који се
финансирају самостално) (5.2)

по потреби

9) Надзирање планирања и спровођења поступака јавних набавки (5.2)

по потреби

10) Контрола ажурног вођења педагошке документације (дневника рада,
матичних књига, оперативних и глобалних планова, планова додатне и
допунске наставе, планова стучног усавршавања, извештаја о реализацији
свих облика рада...) (5.3)

током године

11) Контрола поштовања и примене процедура рада у установи (5.3)

током године

12) Обезбеђивање ажурности и тачности административне документације,
и њеног систематичног архивирања у складу са законом (5.3)

током године

13) Израда одговарајућих извештаја и достављање на увид надлежним
органима установе и Министарства (5.3)

током године

1) Праћење измена релевантних закона и подзаконских аката из области
образовања, радних односа, финансија и управног поступка (6.1)
2) Планирање и обезбеђивање израде општих аката и документације
установе у складу са законом (6.2)
током године
3) Обезбеђивање доступности општих аката и документације установе
онима којима су намењени и другим заинтересованим лицима (6.2)
4) Обезбеђивање поштовања и примене прописа, општих аката и
документације установе (6.3)
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6.3.2. План рада помоћника директора

Административно-аналитички послови

Програмирање и планирање рада школе

Област

104

Време
реализације

Планиране активности
1) Израда Плана рада помоћника директора

август септембар

2) Учешће у изради Годишњег плана рада школе

август септембар

3) Учешће у изради планова стручних, саветодавних и управних органа,
стручних већа, актива и тимова школе

август септембар

4) Помоћ директору у изради Плана уписа ученика за наредну школску
годину

новембар децембар

5) Помоћ директору у изради Финансијског плана

новембар

6) Помоћ директору и изради Плана набавке опреме, инструмената и
других наставних средстава

август септембар

1) Помоћ Директору у изради ЦЕНУС-а за школску 2021/22. годину

август

2) Праћење промена података у ЦЕНУС-у Школе и њихово ажурирање у
Информационом систему „ДОСИТЕЈ”

током године

3) Пружање админминистративно-техничке помоћи наставницима у
припреми педагошке документације

током године

4) Припрема садржаја за ажурирање интернет презентације Школе

током године

5) Израда базе података ученика на основу Пријава за упис у школску
2021/22. годину

август –
септембар

6) Праћење, евидентирање и промоција успеха ученика на такмичењима

током године

7) Припрема табела за полугодишње извештаје наставника, одељенских
старешина, стручних сарадника, већа, актива, тимова, управних,
саветодавних, стручних и руководећих органа...

децембар –јануар

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...)

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...)

јун – август
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6. Планирање активности

Област

Планиране активности
1) Помоћ директору у изради организационе шеме обављања свих послова
у школи

Организациони послови

2) Учествовање у координирању рада стручних органа, већа, актива,
тимова, организационих јединица и појединаца у установи

Време
реализације
август септембар
током године

3) Помоћ директору у подели задужења и решења о радним обавезама
(расподеле предмета на наставнике, задужења у оквиру 40-сатне радне
недеље)

август септембар

4) Помоћ директору у изради прецизних спискова класа и утврђивању
норми наставника

август септембар

5) Помоћ директору у изради распореда часова групне наставе СМШ и
ОМШ

август септембар

6) Помоћ директору у организовању рада наставника индивидуалне
наставе по сменама и учионицама

август септембар

7) Учествовање у утврђивању распореда дежурства наставника

током године

8) Израда распореда и вођење евиденције о коришћењу Свечане сале
школе

током године

9) Учествовање у организацији и реализацији културне и концертне
активности установе

током године

10) Учествовање у организацији и реализацији школских пројеката
(Међународно такмичење младих пијаниста, Фестивал гудача,
Међународно такмичење младих флаутиста)
11) Учествовање у припреми и реализацији наступа ученика школе на
Републичком такмичењу и Фестивалу музичких школа
12) Помоћ директору у организацији и реализацији прославе Дана школе
и прославе школске славе Светог Саве

према календару
школских
активности
према календару
школских
активности
према календару
школских
активности

13) Помоћ директору у припреми седница Школског одбора и Савета
родитеља

током године

14) Учествовање у припреми и реализацији седница Одељењских већа и
Наставничког већа

током године

15) Учествовање у припреми и реализацији седница Педагошког
колегијума

током године

16) Помоћ директору у организацији и реализацији пријемних испита
17) Помоћ директору у организацији и реализацији годишњих и матурских
испита
18) Помоћ директору у организацији и реализацији ванредних, разредних
и поправних испита
19) Помоћ директору у организовању уписа ученика
20) Учествовање у активностима везаним за организацију и реализацију
стручних посета, ученичких екскурзија и матурске вечери
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према календару
школских
активности
мај, јун
према календару
школских
активности
јун –септембар
према календару
школских
активности
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Педагошко –инструктивни и саветодавни рад

План рада за школску 2021/22. годину

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
2) Контрола редовног одвијања наставе, вођење евиденције о одсутности
наставника и организација замена одсутних наставника
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...)

током године

4) Посете часовима, јавним наступима, концертима, такмичењима

5) Помоћ одељењским старешинама при обављању текућих послова
6) Помоћ директору у организовању саветодавног рада са ученицима и
родитељима, учешће у решавању текућих проблема заједно са директором,
стручним сарадницима и родитељима.

Учешће у раду
стручних органа

1) Учествовање у раду Наставничког и Одељенских већа

Сарадња са широм друштвеном
заједницом

7) Помоћ директору у организацији помоћи наставника ученичким
организацијама, ученицима и њиховим родитељима

1) Помоћ директору у одржавању конструктивних односа са
представницима државне управе и локлане самоуправе
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2) Учествовање у раду Педагошког колегијума

током године

3) Учествовање у раду Стручних већа, актива и тимова

2) Учествовање у успостављању и одржавању блиских веза са стручним
институцијама и установама образовања и васпитања
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...)

током године

4) Помоћ директору у промовисању постигнућа школе у штампаним и
електронским медијима
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6. Планирање активности

6.4. План рада управних органа школе
6.4.1. План рада Школског одбора

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

14. септембар
2021.

директор,
помоћник
директора,
секретар,
шеф
рачуноводства,
стручни
сарадници,
педагошки
колегијум

новембар 2021.

директор,
помоћник
директора,
секретар,
шеф
рачуноводства,
стручни
сарадници,
педагошки
колегијум

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Разматрање и усвајање Плана рада Школског одбора
за школску 2020/21. годину

1. седница

3) Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе
за школску 2020/21. годину
4) Давање сагласности на Правилник о систематизацији
радних места
5) Усвајање Плана стручног усавршавања запослених
6) Именовање чланова Стручног актива за развојно
планирање
7) Упознавање са Правилником о протоколу поступања
у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање
1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Извештај о успеху и владању ученика основне школе
на првом класификационом периоду

2. седница

3) Извештај о успеху и владању ученика средње школе
на првом класификационом периоду
4) Усвајање ребаланса буџета за 2021. годину

5) Именовање комисије за попис
6) Организација екскурзије ученика средње школе за
школску 2021/2022. госину
7) Усвајање плана уписа ученика за школску 2021/22.
годину за средњу школу
8) Текућа питања
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План рада за школску 2021/22. годину

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

фебaруар 2022.

директор,
помоћник
директора,
секретар,
шеф
рачуноводства,
стручни
сарадници,
педагошки
колегијум

април 2022.

директор,
помоћник
директора,
секретар,
шеф
рачуноводства,
стручни
сарадници,
педагошки
колегијум

1) Усвајање записника са претходне седнице
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

3. седница

4) Разматрање и усвајање извештаја о раду директора

5) Разматрање и усвајање извештаја о попису
6) Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском
пословању школе за 2020. годину
7) Усвајање финансијског плана за буџетску 2022.
годину
8) Одлука о екскурзији ученика средње школе за
школску 2021/22. годину
9) Разно

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Извештај о успеху и владању ученика основне школе
на трећем класификационом периоду

4. седница

3) Извештај о успеху и владању ученика средње школе
на трећем класификационом периоду
4) План уписа ученика основне школе за школску
2022/23. годину
5) Ребаланс буџета за 2022. годину
6) Одлука о начину финансирања фонда за побољшање
стандарда ученика
7) Текућа питања
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6. Планирање активности

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

јун 2022.

директор,
помоћник
директора,
секретар,
шеф
рачуноводства,
стручни
сарадници,
педагошки
колегијум

1) Усвајање записника са претходне седнице

5. седница

2) Извештај о успеху и владању ученика основне школе
на крају школске године
3) Извештај о успеху и владању ученика средње школе
на на крају школске године
4) Извештање о упису ученика у основну и средњу
школу

5) Разматрање и усвајање Извештаја о екскурзији

6) Разно
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План рада за школску 2021/22. годину

6.5. Планови рада саветодавних органа школе
6.5.1. План рада Савета родитеља

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

14. септембар
2021.

директор,
помоћник
директора,
секретар,
шеф
рачуноводства,
стручни
сарадници,
педагошки
колегијум

новембар 2021.

директор,
помоћник
директора,
секретар,
шеф
рачуноводства,
стручни
сарадници,
педагошки
колегијум

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Верификација мандата нових чланова и избор
председника Савета родитеља
3) Предлагање представника и заменика за локални
Савет родитеља

1. седница

4) Предлагање представника за учешће у раду тимова и
стручних актива
5) Разматрање и усвајање Извештаја о раду Савета
родитеља за школску 2020/21. годину
6) Разматрање и усвајање Плана рада Савета родитеља
за школску 2021/22. годину
7) Разматрање Годишњег плана рада школе за школску
2021/22. годину
8) Разматрање Извештаја о раду школе за школску
2020/21. годину
9) Разматрање Извештаја о раду директора за школску
2020/21. годину
10) Упознавање са Правилником о протоколу поступања
у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање
11) Давање сагласности на избор листе уџбеника
1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Извештај о успеху и владању ученика основне школе
на првом класификационом периоду

2. седница

3) Извештај о успеху и владању ученика средње школе
на првом класификационом периоду
4) Информисање родитеља о Протоколу за заштиту
ученика од насиља
5) Усвајање ребаланса финансујског плана за средства
из фонда за побољшање стандарда ученика
6) Разматрање плана уписа ученика за школску 2022/23.
годину за средњу школу
7) Покретање поступка за реализовање екскурзије
ученика средње школе
8) Разно
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6. Планирање активности

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

фебaруар 2022.

директор,
помоћник
директора,
секретар,
шеф
рачуноводства,
стручни
сарадници,
педагошки
колегијум

април 2022.

директор,
помоћник
директора,
секретар,
шеф
рачуноводства,
стручни
сарадници,
педагошки
колегијум

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Извештај о успеху и владању ученика основне школе
на крају првог полугодишта

3. седница

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
2021. годину
6) Усвајање финансијског плана за коришћење
средстава из фонда за побољшање стандарда ученика за
2021. годину
7) Одлука о екскурзији ученика средње школе за
школску 2021/22. годину
8) Разно

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Извештај о успеху и владању ученика основне школе
на трећем класификационом периоду
3) Извештај о успеху и владању ученика средње школе
на трећем класификационом периоду

4. седница

4) План уписа ученика основне школе за школску
2022/23. годину
5) Усвајање ребаланса финансијског плана за средства
из фонда за побољшање стандарда ученика
6) Одлука о начину финансирања фонда за побољшање
стандарда ученика
7) Давање предлога за организацију матурске вечери
8) Информисање родитеља о припремама за
организацију годишњих, матурских и пријемних испита
9) Текућа питања
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План рада за школску 2021/22. годину

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

јун 2022.

директор,
помоћник
директора,
секретар,
шеф
рачуноводства,
стручни
сарадници,
педагошки
колегијум

1) Усвајање записника са претходне седнице
2) Извештај о успеху и владању ученика основне школе
на крају школске године
3) Извештај о успеху и владању ученика средње школе
на на крају школске године

5. седница

4) Извештање о упису ученика у основну и средњу
школу
5) Извештање о пролазности ученика средње школе на
пријемним испитима
6) Разматрање Извештаја о екскурзији
7) Информисање родитеља о раду тима за
самовредновање
8) Информисање родитеља о раду тима за заштиту
ученика од насиља
9) Информисање родитеља о раду тима за сарадњу са
породицом
10) Усвајање ребаланса финансујског плана за средства
из фонда за побољшање стандарда ученика
11) Текућа питања
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6. Планирање активности

6.5.2. План рада Ученичког парламента

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

септембар

чланови УП,
наставник
координатор,
стручни
сарадници,
разредне
старешине,
директор,
помоћник
директора

1) Избор чланова и конституисање Ученичког
парламента за школску 2021/22. годину

Седница бр. 1

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
1) Рад са члановима Парламента о начинима доношења
одлука, преузимању одговорности, тимском раду и
планирању акција

Седница бр. 2

2) Дискусија на тему како су се прваци адаптирали

3) Обележавање светског дана борбе против AIDS-а

новембар

4) Организација Јувентус феста

чланови УП,
наставник
координатор,
стручни
сарадници,
разредне
старешине,
директор,
помоћник
директора

4) Организација новогодишњег маскенбала

Седница бр. 3

1) Планирање активности парламента у II полугодишту
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

фебруар

чланови УП,
наставник
координатор,
стручни
сарадници,
разредне
старешине,
директор,
помоћник
директора

5) Анализа успеха на крају I полугодишта
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План рада за школску 2021/22. годину

Област

Време
реализације

Планиране активности

Носиоци
активности

1) Разматрање односа и сарадње ученика и наставника
из перспективе ученика

Седница бр. 4

2) Културно-забавни живот ученика – осмишљавање
активности
3) Професионална оријентација ученика
април
4) Планирање стручних путовања – опера, балет,
позориште, музеји
5) Организација учешћа у културним активностима
институција културе на нивоу града

чланови УП,
наставник
координатор,
стручни
сарадници,
разредне
старешине,
директор,
помоћник
директора

6) Анализа успеха ученика на крају III
класификационог периода

Седница бр. 5

1) Формулисање потреба ученика у вези са припремом
годишњих и матурских испита
2) Анализа учешћа ученика на такмичењима
мај
3) Приказивање филма

4) Предлози за организацију матурске вечери

Седница бр. 6

1) Анализа успеха ученика на крају школске године
2) Разговор са ученицима поводом предстојећег
испитног рока
3) Оквирни план рада ученичког парламента у наредној
школској години
4) Израда извештаја о раду Ученичког парламента за
текућу школску годину
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јун

чланови УП,
наставник
координатор,
стручни
сарадници,
разредне
старешине,
директор,
помоћник
директора

чланови УП,
наставник
координатор,
стручни
сарадници,
разредне
старешине,
директор,
помоћник
директора
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6. Планирање активности

6.6. Планови рада стручних сарадника
6.6.1. План рада Стручног сарадника – психолога
Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

1) Израда глобалног плана рада психолога

2) Израда акционог плана рада психолога
3) Учешће у изради плана рада Тима за професионални
развој и каријерно вођење

Учешће у изради годишњег плана рада школе, анекса

4) Учешће у изради плана рада Тима за инклузивно
образовање
5) Учешће у изради плана рада Тима за превенцију
употребе дрога
6) Учешће у изради плана рада Тима за развој
међупредметних компетенција и предузетништва
7) Учешће у изради плана рада Тима за обезбеђивање
квалитета и развој установе
8) Учешће у изради плана рада Тима за заштиту
животне средине

август септембар

директор,
помоћник
директора,чланов
и тимова и
актива,
стручни
сарадници

9) Учешће у изради плана рада Тима за педагошко –
инструктивни надзор
10) Учешће у изради плана рада Тима за
самовредновање
11) Учешће у изради плана рада Тима за социјалну
заштиту
12)Учешће у изради плана рада Тима за заштиту од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
13) Учешће у изради плана рада Тима за сарадњу са
породицом
14)Учешће у изради плана рада Актива за развојно
планирање
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План рада за школску 2021/22. годину

Област

Време
реализације

Планиране активности

Носиоци
активности

1) Израда извештаја о раду психолога
2) Учешће у изради извештаја Тима за професионални
развој и каријерно вођење

Учешће у реализацији годишњег извештаја о раду школе

3) Учешће у изради извештаја Тима за инклузивно
образовање
4) Учешће у изради извештаја Тима за превенцију
употребе дрога
5) Учешће у изради извештаја Тима за развој
међупредметних компетенција и предузетништва
6) Учешће у изради извештаја Тима за обезбеђивање
квалитета и развој установе
7) Учешће у изради извештаја Тима за заштиту
животне средине

јун-август

8) Учешће у изради извештаја Тима за педагошко –
инструктивни надзор

Директор,
помоћник
директора,чланов
и тимова и
актива,
стручни
сарадници

9) Учешће у изради извештаја Тима за самовредновање
10) Учешће у изради извештаја Тима за социјалну
заштиту
10) Учешће у изради извештаја Тима за сарадњу са
породицом
12) Учешће у изради извештаја Тима за заштиту од
дискриминације, насиља и злостављања
13) Учешће у изради извештаја Тима за здравствену
заштиту

Учешће у реализацији садржаја
наставног плана и програма

14) Учешће у изради извештаја Актива за развојно
планирање
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1) Дијагностика проблема и помоћ наставнику
2) Информисање и саветодавни рад (ПИР)
током године

3) Помоћ менторима и приправницима
4) Помоћ координаторима тимова у планирању,
организацији, праћењу и вредновању рада тима
5) Помоћ координаторима пројеката у планирању,
организацији, праћењу и вредновању рада на пројекту

директор,
помоћник
директора,
ментори,
приправници,
чланови тимова,
наставници,
одељенске
старешине,
просветни
саветник,
стручни
сарадници
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6. Планирање активности

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

током године

директор,
помоћник
директора,
наставници, НВ,
стручна већа
предмета,
координатори
тимова, стручни
сарадници

6) Помоћ разредним старешинама у педагошком
вођењу групе, вођењу евиденције и документације
8) Помоћ наставницима у дефинисању стратегије
планирања наставе и образовних исхода, начина
праћења и вредновања реализације наставе

Сарадња са педагошким колегиумом

9) Припрема стратегије за решавање дисциплинских
проблема
1) Помоћ у припреми ученичког портфолиа (планови
оцењивања и праћења ученика у настави и
ваннаставним акт.)
2) Педагошко инструктивни рад
3) Посета часовима
4) Колегијално учење-презентације семинара, анализе
часова,реализација угледних часова са колегама
5) Учешће у увођењу ИО и изради ИОП-а

6) Припрема инструмената и помоћ у припреми
стратегије за праћење и вредновање рада у
школи:настава, напредовање , тимови

Рад са ученицима

1)Подаци: тестови музичких способности, ЛОБИ

2)Анкетирање ставова о настави и школи

по потреби,
тромесечно, на
полугодишњем
нивоу
август,
септембар,
децембар, март
- јун
август,
септембар,
јануар, април јун
април-јун

психолог

3)Психолошко саветовање
4)Помоћ у каријерном вођењу и одлучивању

током године

Рад са родитељима

5)Помоћ у учењу, адаптацији, социјалној интеграцији
1)Информисање родитеља о психолошким и музичким
карактеристикама њихове деце
2)Сарадња са родитељима у дијагностиквању проблема
и стратегији решавања
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
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током године

Психолог,
родитаљи,
наставници,
стручљаци из
Дома здравља
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Област

Време
реализације

Планиране активности

Носиоци
активности

4) Помоћ наставнику-сараднику Савета родитеља и
одељенским старешинама у планирању сарадње са
родитељима

Остали послови

Аналитичко
истраживањки рад

5) Трибина (предавање) на тему превенције
злоупотребе дрога и промоције здравих стилова живота
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новембар
август,
септембар,
новембар,
јануар, април,
јун

1)Израда прегледа, извештаја и анализа
2) Организовање истраживања у функцији
самовредновања (израда пројеката, инструмената,
прикупљање података, обрада, израда извештаја са
предлогом)
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
2) Сарадња са стручним институцијама (здравственим,
социјалним, за запошљавање и др, као и са широм
друштвеном заједницом)
3) Стручно усавршавање (индивидуално, групно:
градски активи, ваншколске институције, семинари,
саветовања, сабори психолога...

април- август

већа, активи,
тимови,
директор,
стручни
сарадници

током године

по потреби
према плану
школе, МП,
ЦСУ

4) Вођење документације о свом раду (план и програм
рада, дневник рада, досијеи о ученицима...)

током године

5) Припрема за рад (оперативно планирање и
припремање)

током године

Школски тимови,
већа,
активи,пстручни
сарадници,
спољашња мрежа
подршке, локална
заједница
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6. Планирање активности

6.6.2. План рада Стручног сарадника – педагога
Планиране активности
1) Учествовање у изради Годишњег плана рада
школе, годишњих и месечних програма рада
2) Израда програма Самовредновања и вредновања
рада школе
3) Учешће у изради плана рада Актива за школски
програм
4) Учешће у изради плана рада Тима за педагошкоинструктивни надзор
5) Учешће у изради плана рада Тима за
самовредновање
1) Систематско праћење и вредновање наставног
процеса, развоја и напредовања ученика
2) Праћење реализације образовно-васпитног рада
3) Израда и примена инструмента вредновања и
самовредновања рада школе
4) Праћење поступака и ефеката оцењивања ученика
5) Праћење ученика на такмичењима, завршним и
пријемним испитима
6) Учешће у изради Извештаја о раду школе за
2021/2022. годину
1) Пружање помоћи наставницима на
конкретизовању и операционализовању образовноваспитног рада
2) Сарадња са ОС приликом избора и реализације
тема за ЧОС и садржаја часа одељенске заједнице
3) Мотивисање наставника за континуирано стручно
усавршавање
4) Праћење начина вођења педагошке
документације наставника
5) Пружање помоћи наставницима у реализацији
угледних часова
6) Пружање помоћи приправницима у процесу
увођења у посао
7) Сарадња са другим школама и стручним
службама, са Домом здравља, са Центром за
социјални рад
8) Рад на властитом усавршавању кроз праћење
литературе и присуство семинарима
1) Праћење прилагођавања ученика првог разреда
2) Професионално информисање ученика и
каријерно вођење
3) Саветодавни рад са ученицима
4) Пружање помоћи и подршке укључивања у
различите пројекте
и активности
1) Сарадња са родитељима ученика првог разреда,
адаптација
2) Учешће на родитељским састанцима (општим и
појединачним) у сарадњи са одељењским
старешинама и директором школе

Сарадња са
родитељим
а односно
старатељи
ма

Рад са ученицима

Рад са наставницима

Праћење и вредновање
образовно-васпитног рада
школе

Планирање и
програмирање
образовно-васпитног
рада школе

Област
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Време
реализације

Носиоци
активности

Током године
Април- јун
септембар
септембар

Директор,
помоћник
директора,
стручни
сарадници, о.с.,
предметни
наставници

септембар
Током године
Током године
Април- јун
Током године
Током године

Директор,
пом.
директора,
стручни
сарадници, о.с.,
предметни
наставници

АвгустСептембар
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године

Педагог, о.с.,
предметни
наставници

Током године
Током године
Током године
Октобар
Током године
Током године

Педагог, о.с,
наставници

Током године
Током године
Током године

Директор,
стручни
сарадници, о.с.,
наставници,
родитељи
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Област

Време
реализације

Планиране активности
3) Сарадња са родитељима у области
професионалне информисаности и каријерног
вођења

Носиоци
активности

Током године

Рад у стручним
органима и
тимовима

Рад са директором, помоћником
директора, стручним сарадницима,
педсгошким асистентм и пратиоцем
ученика

4) Сарадња са Саветом родитеља
1) Сарадња са директором, на истраживању
постојеће образовно-васпитне праксе и
специфичних проблема и потреба установе и
предлагање мера за унапређење
2) Сарадња са директором у оквиру рада стручних
актива, тимова и комисија и редовна размена
информација
3) Сарадња са директором на заједничком
планирању активности, изради стратешких
докумената установе, анализа и извештаја о раду
школе
4) Тимски рад на проналажењу најефикаснијих
начина унапређивања вођења педагошке
документације у установи
5) Сарадња са директором на планирању активности
у циљу јачања наставничких и личних компетенција
1) Учешће у раду Наставничког и Одељенских већа,
Педагошког колегијума
2) Учешће у раду Стручних актива и већа
3) Предлагање мера за унапређивање рада стручних
органа установе
4) Учешће у раду тимова школе: Тиму за
самовредновање, Тиму за обезбеђивање квалитета и
развој школе

Вођење
Сарадња са надлежним
документације,
установама, организацијама,
припрема за рад
удружењима и јединицом
и стручно
локалне самоуправе
усавршавање

1) Сарадња са образовним, здравственим,
социјалним, научним, културним и другим
установама које доприносе остваривању циљева и
задатака образовно-васпитног рада установе
2) Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу
локалне самоуправе
3) Осмишљавање програмских активности за
унапређивање партнерских односа
породице, установе и локалне самоуправе у циљу
подршке развоја деце и младих.
4) Активно учествовање у раду стручних друштава,
органа и организација
1) Вођење евиденције о сопственом раду на
дневном, месечном и годишњем нивоу
2) Израда и чување посебних протокола, чек листа
за праћење наставе и васпитних активности на
нивоу школе
3) Припрема за послове предвиђене годишњим
програмом и оперативним плановима рада педагога
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Током године

Током године

Током године

Директор,
помоћник
директора,
стручни
сарадници,
наставници,
Актив стручних
сарадника

Током године
Током године
Током године
Током године
Током године
Током године

Директор,
помоћник
директора,
стручни
сарадници,
наставници,
координатори
тимова, чланови
актива и тимова

Током године
Запослени у
Установама,
локалној
самоуправи

Током године
Током године

Стручни
сарадници

Током године
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6. Планирање активности

Област

Планиране активности

Време
реализације

4) Стручни сарадник педагог се стручно усавршава:
праћењем стручне литературе и периодике,
праћењем информација од значаја за образовање и
васпитање на интернету; учествовањем у
активностима Актива стручних сарадника,
похађањем акредитованих семинара, учешћем на
конгресима, конференцијама, трибинама, разменом
искуства и сарадњом са другим педагозима и
стручним сарадницима у образовању

Током године

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

Носиоци
активности
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6.6.3. План рада Стручног сарадника – библиотекара
Време
реализације

1) Припремање годишњих и месечних планова рада
библиотекара

1) Учлањење у библиотеку у новој школској години

Планирање и програмирање рада са
ученицима у школској библиотеци

Административни
послови

Планиране активности

Библиотечкоинформацијска
делатност

Област

2) Израда годишњег извештаја о раду за претходну
школску годину
3) Вођење документације о раду школске библиотеке и
школског библиотекара – анализа и вредновање рада
школске библиотеке у току школске године

2) Информисање корисника о новим књигама

август,
сепрембар
библиотекар
током
године
септембар,
децембар
током
године

3) Планирање набавке литературе и периодичних
публикација за ученике, наставнике и стручне сараднике
1) Планирање развоја школске библиотеке и набавка
библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и
образовно – васпитног рада

Носиоци
активности

библиотекар,
ученици,
наставници,
стручни
сарадници

август

2) Учешће у изради годишњег плана рада и
самовредновања рада установе
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.)
4) Вођење статистике о коришћењу библиотечке грађе

током
године
фебруар,
јун

5) Вођење библиотечких послова (обрада, инвентарисање,
сигнирање, каталогизација, смештај)

током
године

6) Аутоматизација библиотечког пословања и умрежавање
са осталим библиотекама

током
године

библиотекар,
наставници,
координатор рада
школских
библиотека,
ученици

Рад са ученицима

1) Упознавање са постојећом библиотечком грађом
2) Припрема (обучавање) ученика за самостално
коришћење различитих извора сазнања и свих врста
информација у настави и ван ње
3) Систематско обучавање ученика за употребу
информационог библиотечког апарата, у складу са
њиховим способностима и интересовањем
4) Пружање помоћи ученицима код учења ван школе и
усвајању метода самосталног рада на тексту и другим
материјалима

током
године

библиотекар,
стручни
сарадници,
наставници

5) Пружање помоћи ученицима у припреми и обради
задате теме
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Област

Планиране активности

Рад са наставницима

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
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
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
1) Консултовање наставника при набавци литературе и
договор око набавке (не)књижне грађе; упознавање са
набављеним публикацијама, предлагање кад/како се могу
користити

Време
реализације

Носиоци
активности

август

2) Сарадња са стручним активима и директором при
набавци стручне литературе
3) Сарадња са наставницима на промоцији читања ради
задовољства кроз све облике образовно - васпитног рада
4) Сарадња са наставницима у припремању ученика за
самостално коришћење разних извора информација

током
године

библиотекар,
наставници,
директор

Рад у
стручним
тимовима

Стручно
усавршав
ање

Сарадња са
институцијама ван
школе

5) Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег
плана обраде лектире, и коришћења наставничкосарадничког дела школске библиотеке

1) Сарадња са просветним, научним, културним и другим
установама
2) Сарадња са матичном библиотеком

током
године

библиотекар

3) Праћење културних и јавних дешавања у граду
1) Учешће на семинарима, саветовањима и другим
скуповима на којима узимају учешће и школски
библиотекари
1) Рад у стручним тимовима у складу са решењем
директора
2) Рад у стручним тимовима у циљу промовисања школе и
прикупљања средстава за обнову књижног фонда.
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током
године

библиотекар

током
године

библиотекар,
чланови Тимова
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6.7. Планови рада стручних актива
6.7.1. План рада Стручног актива за развојно планирање

Административни послови

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

август септембар

чланови актива

1) Конституисање актива и избор координатора актива за
предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада актива за предстојећу
школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду актива за претходну
школску годину
4) Дефинисање индивидуалних задужења чланова актива
на реализацији и праћењу остваривања акционог плана

Програмирање, планирање и извештавање

5) Израда распореда седница за текућу школску годину
1) Допуна / израда школског програма, развојног плана и
других кључних школских докумената (у које су унете
специфичности рада установе)

августсептембар

2) Планирање рада органа, стручних већа, актива и тимова
у функцији ефикасног рада и школи

августсептембар

3) Извештавање о раду органа, стручних већа, актива и
тимова

током
године

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

августсептембар

5) Планирање додатне, допунске и припремне наставе
засноване на праћењу постигнућа ученика

септембар

6) Детаљно вођење евиденције о предатим глобалним и
оперативним плановима, као и плановима додатне,
допунске и припремне наставе
7) Израда планова стручног усавршавања и вођење
евиденције о њиховој реализацији

Директор,
стручни
сарадници,
наставници,
тимови

током
године
септембар,
током
године

Настава и учење

1) Повећање квалитета знања (кроз спровођење додатне и
допунске наставе током целе године из свих предмета)
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2) Коришћење наставних метода у којима се ученици
постављају као активни носиоци наставног процеса
3) Јасно истицање циљева и задатака на сваком часу

током
године

Директор,
стручни
сарадници,
наставници,
тимови

4) Успостављање корелације између сродних предмета
кроз повезивање наставних садржаја више предмета у
заједничку дидактичку целину
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Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

5) Индивидуализовање наставе према различитим
нивоима образовних исхода, а по потреби и сачивањавање
ИОП-а
6) Осавремењaвање наставе и садржаја
7) Унапређивање обавештавања ученика о врстама
подршке које служе њиховим интересима
8) Интензивно праћење потреба ученика за допунском
наставом и константна евалуација њених ефеката

Образовна постигнућа ученика

1) Израда иницијалних тестова за проверу знања на
основу чега ће се правити план рада са ученицима

септембар

2) Унапређење вођење евиденције у педагошким свескама
3) Подизање постигнуће ученика на виши и уједначенији
ниво у односу на класификационе периоде
4) Дефинисање сличних планова оцењивања за сродне
предмете и уједначавање критеријума оцењивања
5) Коришћење различитих техника оцењивања; што чешће
оцењивање ученика и давање повратних информације о
квалитету показаног знања и степену савладаности градива

током
године

Наставници
стручни
сарадници,
директор

6) Праћење напретка ученика који похађају додатну и
допунску наставу
7) Унапређење система праћења постигнућа ученика током
целе године и благовремено предузимање мера усмерених
на боље напредовање ученика
1) Пружање подршке свим ученицима на основу анализе
успеха и владања предузимањем одговарајућих мера
донетих у сарадњи са релевантним институцијама и
појединцима

Подршка ученицима

2) Подстицање личног, професионалног и социјалног
развоја ученика
3) Сарађивање са музичким академијама, организовање
зимских школа и мајсторских курсева
4) Организовање разноврсније понуде ваннаставних
активности и подстицање ученика за учешће у секцијама

током
године

Директор,
стручни
сарадници,
наставници

4) Побољшање комуникације међу професорима, као и на
релацији професор-родитељ у мрежи помоћи ученицима
5) Организовање обилазака концерата, изложби, представа
и других културних манифестација
6) Унапређивање обавештавања ученика о врстама
подршке које служе њиховим интересима
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Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

током
године

Директор,
стручни
сарадници,
наставници

1) Промовисање резултата рада наставника и ученика у
циљу побољшања квалитета рада школе
2) Реализовање такмичења у организацији школе
(међународно такмичење младих пијаниста, фестивал
гудача, фестивал гитаре „Класик арт“)
3) Промовисање концертне сезоне

Етос

4) Организовање циклуса промотивних концерата за
будуће ученике музичке школе („Најмлађи за најмлађе“)
5) Ажурирање сајта школе
6) Информисање писаних и електронских медија о
културним активностима школе
7) Спровођење Правилника о понашању ученика, других
запослених и родитеља

Организација рада школе,
управљање људским и
материјални м ресурсима

8) 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
1) Формирање стручних тела и тимова у складу са
потребама школе

августсептембар

2) Обезбеђивање услова за добро функционисање тимова,
ученичког парламента, савета родитеља
3) Стручно усавршавање наставника у циљу побољшања
квалитета наставе
4) Унапређивање квалитета рада школе предузимањем
мера донетих на основу анализа резултата самовредновања

током
године

Директор,
стручни
сарадници, тим за
самовредновање,
наставници

5) Побољшавање материјално-техничких услова школе
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6. Планирање активности

6.7.2. План рада Стручног актива за развој школског програма

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

август септембар

чланови актива

Административни послови

1) Конституисање актива и избор координатора актива за
предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада актива за предстојећу
школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду актива за претходну
школску годину
4) Дефинисање индивидуалних задужења чланова актива
на реализацији и праћењу остваривања акционог плана
5) Израда распореда седница за текућу школску годину
1) Усаглашавање Школског програма са новим
Правилником о плану и програму наставе и учења
уметничког образовања за средњу музичку школу

септембар

Оперативни послови

2) Праћење усклађености и реализације Годишњег плана
рада школе са Школским програмом
3) Праћење усклађености и реализације глобалних и
оперативних планова наставника са Школским програмом
4) Праћење усклађености и реализације планова допунске,
додатне и припремне наставе са Школским програмом

чланови актива
током године

5) Праћење усклађености и реализације планова
ваннаставних активности са Школским програмом
6) Праћење усклађености и реализације планова стручних
већа са Школским програмом
7) Праћење усклађености и реализације планова стручних
тимова са Школским програмом
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6.8. Планови рада стручних тимова
6.8.1. План рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Превентивне
активности

Информисање свих учесника наставног
процеса о врстама, степенима и
начинима реаговања на насиље

Анализа постојећег
стања у школи

Административни послови

Област

128

Време
реализације

Планиране активности

1) Конституисање тима и избор координатора тима за
предстојећу школску годину

август септембар

2) Израда годишњег плана рада тима за предстојећу
школску годину

август септембар

3) Израда годишњег и полугодишњег извештаја о раду
тима

септембар,
јануар

4) Дефинисање индивидуалних задужења чланова тима на
реализацији и праћењу остваривања акционог плана

август –
септембар

Носиоци
активности

чланови тима

1) На седницама тима анализирати присуство насиља и
ког степена
2) На седницама одељенских и наставничких већа
анализирати присуство насиља и ког степена

чланови тима
током
године

чланови
одељенског и
наставничког

3) На седницама Савета родитеља анализирати присуство
насиља и ког степена

чланови Савета
родитеља

1) Информисање ученика на ЧОС, настави и радионицама

током
године

Одељенске
старешине,
наставници,
стручни
сарадници

2) Израда и излагање паноа на тему превенције
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

септембар

ученици, стручни
сарадник

3) Информисање свих запослених путем истицања јасних
информација на табли за обавештења, путем
индивидуалних разговора и на седницама ОВ и НВ

септембар,
током
године

4) Информисање родитеља – на групним и индивидуалним
родитељским састанцима и састанцима Савета родитеља

септембар,
током
године

1) Реализација ангажованих тема на ЧОС (врсте и степени
насиља, мере, начини поступања у ситуацијама насиља,
превенција)
2) Извођење превентивних радионица

током
године

стручни
сарадници,
директор,
помоћник
директора
одељенске
старешине,
стручни
сарадници
одељенске
старешине,
стручни
сарадници, тим за
сарадњу са
породицом, тим
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6. Планирање активности

Област

Планиране активности

Време
реализације

за културну и
јавну делатност

3) Организовање хуманитарних концерата
4) Упознавање других народа као пут превенције
дискриминације (радионице, ЧОС, настава српског језика,
историје...)

септембар

5) Сећање на холокауст (предавање, трибина, пројекција
филма или радионица)

друго
полугодиште

6) Учешће у регионалном пројекту „Млади против насиља
над женама”

септембар –
децембар и
друго
полугодиште

7) Радионице упознавања особености људи са посебним
потребама у циљу подршке инклузији и спречавања
дискриминације

Организовање појачаног
васпитног рада са
конкретним ученицима

Процедура у случају вишег нивоа угрожености

8) Организовање спортских активности

Носиоци
активности

септембар
током
године

1)Упознавање са садржајем пријаве у року од 24 часа
2)Процена нивоа угрожености детета, и заказивање
састанка тима уколико је ниво угрожености 2 или 3
3) Одређивање и позивање особе значајне за разрешавање
пријављене ситуације
4) Вођење листа за евиденцију

током
године

чланови тима,
раредни
старешина

током
године

чланови тима
одређени за рад
са конкретним
учеником,
стручни
сарадници

5) Вршење периодичне евалуације обрађених случајева
6) Архивирање документације
7) Пријављивање одговарајућим институцијама и праћење
реализације у случају трећег нивоа угрожености
1)Попуњавање пријавног листа за угрожавајаћу ситуацију
од стране наставника
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)
3) Тимско разматрање свих релевантних чињеница и
постојеће документације, и покретање појачаног
васпитног рада или дисплинског поступка по потреби
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Област

Планиране активности

Сарадња са СЗМ (Центар за
социјални рад, Полицијска
управа, Суд...)

План рада за школску 2021/22. годину

1) Консултације, добијање података и информација
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2) Писање извештаја
3) Реализовање васпитних мера и поступака

Време
реализације

Носиоци
активности

по потреби,
током
године

координатор
тима, директор,
помоћник
директора

4) Организовање предавања, трибина, конференција
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6. Планирање активности

6.8.2. План рада Тима за превенцију употребе дрога у васпитно-образовним установама

Административни послови

Област

Планиране активности

Aктивности са ученицима
Активности са наставницима

Носиоци
активности

август септембар

чланови тима

1) Конституисање тима и избор
координатораТима за предстојећу школску
годину
2) Израда годишњег плана рада тима за
предстојећу школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду тима за
претходну школску годину
4) Дефинисање индивидуалних задужења чланова
тима на реализацији и праћењу остваривања
акционог плана
1)Интерактивне активности- радионице

Активности са
родитељима

Време
реализације

септембарновембар

2)Презентације

друго
полугодиште

3) Спортски турнири

у оквуру
недеља спорта
и толеранције

4) Активности поводом обележавања Светског
дана борбе против сиде (на настави, ЧОСу)

децембар

5) Трибине ученика других школа- вршњачка
едукација

друго
полугодиште

1) Мотивисање наставника на стручно
усавршавање у области која омогућава развијање
компетенције за рад са ученицима и родитељима
2) Упознавање са обавезама и процедурама
реаговања у сличајевима сумње или сазнања о
употреби дрога (процедуре)
3) Инструисање одељенских старешина да у рад
одељенске зајднице уврсте садржаје које
превенирају коришћење дрога (одељењске
старешине упознају ученике са законском
регулативом процедурама, последицама
злоупотребе дрога и конструктивним начинима
превазилажења проблема и задовољавања
потреба )

прво
полугодиште
септембар

септембар

1) Позив родитељима да се професионално
укључе у рад Тима

септембар

2)Упознавање родитеља са примарном,
секундарном и терцијарном заштитом од
наркоманије на групним или индивидуалним
састанцима

септембарновембар

3) Организовање бар једне радионице или
трибине намењене родитељима
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чланови тима,
одељенске
старешине,
наставници

чланови Тима за
стручно
усавршавање,
директор,
помоћник
директора,
психолог

директор, чланови
тима, одељенске
старешине

друго
полугодиште
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Сарадња са СМП – МУП-ом, Домом
здравља, Развојним
саветовалиштем, ЦСР

Област

132

Време
реализације

Планиране активности

1) Трибина „Превенција болести зависности“,
гост лекар из Дома здравља „Драга Љочић“

2) Организовање бар једне радионице намењене
родитељима

3) Уколико буде случајева злоупотребе дрога –
законом прописана сарадња са спољашњом
мрежом

Носиоци
активности

новембар

друго
полугодиште

по потреби
током целе
године

чланови
тима,одељенске
старешине,
директор, лекар из
Дома здравља,
стручњак из
институције
спољашње мреже
подршке
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6. Планирање активности

6.8.3. План рада Тима за културну и јавну делатност и маркетинг школе

Административни послови

Област

Планиране активности

Времереализ
ације

Носиоци
активности

1) Конституисање тима и избор координатора тима за
предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада тима за предстојећу
школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду тима за претходну
школску годину

август септембар

4) Дефинисање индивидуалних задужења чланова тима
на реализацији и праћењу остваривања акционог плана

координатор,
чланови тима,
директор школе,
помоћник
директора

Сарадња са медијимама

5) Израда распореда седница за текућу школску годину
1) Сарадња са новинарима листа „Глас Подриња“ и ТВ
Шабац поводом најаве концертне сезоне и значајнијих
концерата

током године

2) Гостовање на ТВ Шабац и ТВ АС поводом најаве
важних догађаја у школи

март - април

3) Објава информација и података везаних за пријемне
испите и упис у основну и средњу музичку школу, у
листу„Глас Подриња“ и на ТВ АС

април – јун

4) Објављивање информација о награђеним ученицима и
професорима у листу„Глас Подриња“ и на ТВ АС

Сајт школе и друштвене мреже

5) Објављивање афирмативних вести у штампаним и
електронским медијима у циљу промоције школе

март
април-мај

1) Редовно ажурирање сајта и FB странице школе и
објављивање значајних информација у вези рада школе

током године

2) Најава концертне сезоне и свих значајнијих концерата

током године

3) Прикупљање и објављивање података о одржаним
концертима

током године

4) Објављивање информација везаних за
26.Међународног такмичења младих пијаниста, 11.
Фестивала гудача у Шапцу и 2. Међународног такмичења
младих флаутиста Шабац

фебруармарт-април

5) Објава информација и података везаних за пријемне
испите и упис у основну и средњу музичку школу

април-мај-јун

6) Објављивање информација о награђеним ученицима и
професорима

током године

7) Објава информација везаних за организациони рад
школе ( распоред часова, школски календар, распоред
испита и сл.)

током године
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Весна
Добривојевић

Александра
Васић и Марија
Марковић
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Организација такмичења и
концерата

Летопис

Област

134

Планиране активности

Времереализ
ације

Носиоци
активности

1) Прикупљање информација и уношење важних
података о активностима ученика и професора школе у
току школске 2021/22. године, за потребе израде
летописа

септембар-јун

Марија
Обреновић

1) 26. Међународно такмичење младих пијаниста у
Шапцу
2) 11. Фестивал гудача у Шапцу

фебруар
март
чланови тима

3) 2. Међународно такмичење младих флаутиста у
Шапцу

4) организација концерата

мај
током године
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6. Планирање активности

6.8.4. План рада Тима за реализацију школских пројеката – 26. међународно такмичење младих
пијаниста

Административни послови

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци активности

1) Конституисање тима и избор координатора
тима за предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада тима за
предстојећу школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду тима за
претходну школску годину
4) Дефинисање индивидуалних задужења
чланова тима на реализацији и праћењу
остваривања акционог плана
5) Израда распореда седница за текућу
школску годину

август септембар

координатор,
чланови тима

1) Обавештења о такмичењу
2) Допуна и измена пропозиција

новембар

3) Одређивање чланова жирија
4) Ажурирање пријава
5) Обавештења заинтересованима
6) Припрема књижица

Организациони послови

7) Контрола књижице
8) Резервација смештаја и исхране за жири

јануар

9) Спонзори, финансије, позивнице, слање
дописа фирмама, градској управи

Кординатор, чланови тима,
директор, помоћник
директора

10) Поклони, плакете, дипломе, плакати
11) Израда плана тонских проба и наступа за
сваког такмичара
12) Припрема књижица и купона за такмичаре
и наставнике
13) Превоз жирија
14) Вођење програма и припрема текстова за
отварање-затварање
15) План дежурства наставника
фебруар
16) Дежурање наставника у току такмичења
17) План дежурства ученика
18) Концерт, организација и реализација
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Област

Време
реализације

Планиране активности

Носиоци активности

19) Сарадња са медијима
20) Резултати такмичења, ажурирање, објава
на сајту
21) Секретар жирија
22) Рад са жиријем
23) Писање диплома
24) Додела награда
25) Израда извештаја
26) Контрола реализације Такмичења
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6.8.5. План рада Тима за реализацију школских пројеката – 11. фестивал гудача Шабац

Административни послови

Област

Планиране активности

Носиоци активности

август септембар

координатор,
директор, помоћник
директора

1) Конституисање тима и избор координатора
тима за предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада тима за
предстојећу школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду тима за
претходну школску годину
4) Дефинисање индивидуалних задужења
чланова тима на реализацији и праћењу
остваривања акционог плана
5) Израда распореда седница за текућу
школску годину
1) Објава конкурса фестивала и позивање
учесника

Организациони послови

Време
реализације

јануар

2) Рад на припреми фестивалске књижице,
постера, дипломе, захвалница
3) Тим за дочек жирија, такмичара;
распоређивање и позивање
4) Тим за техничку подршку – сабирање и
објава резултата (огласне табле, сајт школе)

март

координатор , чланови сви
наставници гудачког
одсека

5) Концерт председника жирија или
еминентног виолинисте
6) Подела и слање диплома такмичарима
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6.8.6. План рада Тима за реализацију школских пројеката – 2. Међународно такмичење младих
флаутиста Шабац

Административни послови

Област

Планиране активности

Носиоци
активности

август септембар

координатор,
директор, помоћник
директора

1) Конституисање тима и избор координатора тима за
предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада тима за предстојећу
школску годину
3) Дефинисање индивидуалних задужења чланова
тима на реализацији и праћењу остваривања
акционог плана
4) Израда распореда седница за текућу школску
годину
1) Објава конкурса фестивала и позивање учесника

Организациони послови

Време
реализације

март

2) Рад на припреми фестивалске књижице, постера,
дипломе, захвалница
3) Тим за дочек жирија, такмичара; распоређивање и
позивање
4) Тим за техничку подршку – сабирање и објава
резултата (огласне табле, сајт школе)

мај

координатор,
чланови,
помоћник
директора

5) Концерти

6) Подела и слање диплома такмичарима
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6. Планирање активности

6.8.7. План рада Тима за професионални развој

Праћење

Прикупљање и организација

Административни послови

Област

Планиране активности

Времереализације

Носиоци
активности

1) Конституисање тима и избор координатора
тима за предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада тима за
предстојећу школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду тима за
претходну школску годину

август - септембар

4) Дефинисање индивидуалних задужења
чланова тима на реализацији и праћењу
остваривања акционог плана

чланови тима,
стручни
сарадник

5) Израда распореда седница за текућу школску
годину
1) Прикупљање података од стручних већа
везано за стручно усавршавање
2) Анализа потреба стручних већа за стручним
усавршавањем

септембар

3) Израда личних планова стручног усавршавања

чланови тима,
стручни
сарадник

4) Предлог семинара за реализацију на нивоу
актива и нивоу целе школе
4) Рад на заказивању, организацији и
реализацији семинара

током године

1) Прикупљање свих релевантних података ,
сертификата и уверења о стручном усавршавању
2) Формирање и ажурирање већ постојеће
електронске базе и папирне документације о СУ

током године

чланови тима,
стручни
сарадник

3) Вођење евиденције о свим облицима стручног
усавршавања

Анализа

1) Евалуација планираног стручног усавршавања
у установи и ван установе
2) Подношење извештаја о остварености личног
плана стручног усавршавања

на крају
класификационог
периода

3) Подношење извештаја о реализацији стручног
усавршавања на нивоу актива и нивоу школе
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА – школска 2021/2022.
У текућој школској години у плану је одржавање минимум једаног од понуђена три семинара у
просторијама школе:
-

Покрет као новина у Наставном плану и програму за солфеђо у основним музичким
школама – стручни скуп, аутор Мирјана Недељковић МШ „Др Војислав Вучковић“ Београд;

-

Кат.бр. 978 Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих резултата
код ученика у музичкој школи, Нина Николов - Музичка школа Исидор Бајић; Александар
Ђурић, ОМШ Јосип Славенски Нови Сад, К2, 8 сати;

-

Кат.бр.984 Од првих нота до концертног подијума, Војислав Аврамовић, Редовни професор,
МШ"Петар Коњовић", Београд; Сања Петровић, доцент Универзитет П Бијељина, МШ"Петар
Коњовић",Београд, К3, 16 сати.

Узимајући у обзир извештај Тима за стручно усавршавање за школску 2019/20. годину, где се види да у
реализованим семинарима преовлађују они везани за компетенције К1 (Компетенције за наставну
област, предмет и методику наставе) и К2 (компетенција за подучавање и учење), можда би
најпотребнији за реализацију, од ова три семинара био онај са каталошким бројем 984, који припада
компетенцији К3.
Имајући у виду вишегодишњу добру сарадњу са Центром за стручно усавршавање Шабац, школа
планира да реализује бар један бесплатан акредитовани семинар. Тај семинар би се одржао у
просторијама ЦСУ-а, или у сали наше школе. Следи преглед акредитованих семинара подржаних од
ЦСУ Шабац, од којих се може извршити избор:

Редни
број

Катал.
број

К/П

Назив семинара

Установа која подржава
реализацију семинара

1.

125

К4П4

Наставник на делу у превенцији
вршњачког насиља и креирању
позитивне школске климе

ЦСУ Шабац

2.

194

К3П2

Даровито дете у школи и шта са њим

ЦСУ Шабац

3.

243

К3П4

4.

318

К2П1

5.

427

К2П1

6.

432

К2П3

7.

542

К2П3

8.

569

К2П3

9.

478

К2П3

10.

532

К2П1

11.

564

К2П3
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Водич за васпитаче – породица у
вртлогу дроге
Коришћење рачунара за припрему
ефективније наставе
Дигитална наставна средства -корак
ка савременој активној настави
До функционалног знања применом
метода и техника у интерактивној
настави
Поступци вредновања у функцији
даљег учења
Развој вештина за квалитетнију наставу
Кроз практичан рад до функционалног
знања
Планирање и интеграција
информационо-комуникационих
технологија у образовну праксу –
практични примери
Програм подршке наставницима и
стручним сарадницима за рад у
основној и средњој школи

ЦСУ Шабац
ЦСУ Шабац
ЦСУ Шабац
ЦСУ Шабац
ЦСУ Шабац
ЦСУ Шабац
ЦСУ Крагујевац
РЦ Чачак

РЦ Чачак
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Редни
број

Катал.
број

К/П

12.

639

К4П3

13.

543

К2П3

14.

538

К2П1

15.

470

К2П1

16.

230

К2П1

Назив семинара
Од самовредновања до екстерног
вредновања
Праћење, вредновање и подстицање
напредовања ученика у складу са
образпвним стандардима
Подстицајна средина за учење уз
подршку ИКТ-а
Како унапредити ангажовање ученика
креирањем електронских часова на
Мудл платформи
Филм и филмска анимација као
иновативно дидактичко средство у
курикулуму

Установа која подржава
реализацију семинара
РЦ Ужице
РЦ Ужице
РЦ Ужице
РЦ Ужице
РЦ Смедерево

Када је реч о стручном усавршавању у оквиру установе (44 сата), наставља се добра пракса држања
угледних часова са обавезном евалуацијом, учествовање у организацији концертних активности, посета
концертима реномираних извођача и друге активности.
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6.8.8. План рада Тима за педагошко-инструктивни надзор

Инструктивни,
корективни рад
еа школским
тимовима

ПИР са приправницима и
свим наставницима

Административни послови

Област

Време
реализације

Планиране активности

Носиоци
активности

1) Конституисање тима и избор координатора тима за
предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада тима за предстојећу
школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду тима за
претходну школску годину
4) Дефинисање индивидуалних задужења чланова тима
на реализацији и праћењу остваривања акционог плана
5) Спрововођење процедура за увођење у рад
приправника, кандидата за лиценцу (менторство,
посета часовима, анализа и праћење документације)

август септембар

чланови тима,
стручни
сарадник

током
године

1) Посете редовној настави, угледним и огледним
часовима

током
године

2) Посете часовима који заједно реализује више
наставника

током
године

3) Подршка наставницима у превазилажењу тешкоћа и
увођењу иновација

током
године

4) Помоћ у изради портфолиа-личних развојних
планова и самовредновања и у унапређивању наставе
5) Спрововођење процедура за увођење у рад
приправника, кандидата за лиценцу (менторство,
посета часовима, анализа и праћење документације)

септембароктобар

1) Инструктивни и корективни рад са Тимом за
професионално усавршавање

септембар,
август

2) Инструктивни и корективни рад са Тимом за
инклузивно образовање

током
године

3) Сарадња са Тимом за самовредновање и Активима за
развојно планирање и развој школског програма

током
године

чланови тима,
педгошки
колегијум,
директор,
помоћник
директора,
стручни
сарадници

током
године
чланови тима,
педгошки
колегијум,
директор,
помоћник
директора,
стручни
сарадници

1)Богдановић Милан
2) Лазић Војин
септембар

Посете часовима

3) Пантелић Мирјана
4) Неранџић Владан
5) Кузмановић Јелена
чланови тима

6) Богдановић Јована
7) Обреновић Марија

октобар

8) Михајловић Јован
9) Јаковљевић Јован
10) Зидарић Јелена
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6. Планирање активности

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

11) Радиновић Марина
12) Гајић Марија
13) Парчетић Јована
14) Гођевац Марија
15) Каличанин Младен
16) Јанковић Жељко
17) Пуповац Александар
децембар
18) Добривојевић Весна
19) Симић Маја
20) Јанковић Јелена
21) Јевтић Јелена
22) Јовичић Гордана
фебруар
23) Макевић Милица
24) Максимовић Љубица
25) Трифуновић Јелена
26) Вардле Мирјана
27) Новаковић Бранко
28) Каличанин Наташа
март
29) Поповић Катарина
30) Андријанић Ђорђе
31) Милетић Марко
32) Николић Слађана
33) Јекић Мирјана
април
34) Гајић-Милошевић Драгана
35) Никачевић Ирена
36) Пандуровић Гордана
37) Прица Биљана
мај
38) Максимовић Љиљана
39) Станојевић Станислав
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6.8.9. План рада Тима за самовредновање рада школе

Праћење функционисања подршке
ученицима

Праћење ефеката
унапређивања
образовних
постигнућа

Праћење ефеката
унапређивања
програмирања, планирања и
извештавања

Административни послови

Област
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Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

август септембар

чланови тима,
стручни
сарадник

1) Конституисање тима и избор координатора тима за
предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада тима за предстојећу
школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду тима за претходну
школску годину
4) Дефинисање индивидуалних задужења чланова тима на
реализацији и праћењу остваривања акционог плана
1) Праћење спровођења прошлогодишњих мера
унапређивања (да ли запослени редовно и коректно праве и
реализују планове)
2) Редовно праћење вођења педагошке документације (да
ли се уредно и валидно воде дневници)
3) Праћење ефеката мера уведених претходне школске
године

током
године

чланови тима,
стручни
сарадник,
директор,
помоћник
директора

4 ) Анализа и унапређивање Школског развојног плана на
основу самовредновања
1) Интензивнији рад на ИОП-у, упућивање
наставника,праћење постигнућа ученика, корекција
појединачних планова по потреби
2) Анализа ефеката унапређивања рада Тима за инклузивно
образовање
3) Праћење спровођења и ефеката мера за повећање броја
матураната уписаних на факултет, посебно ФМУ

током
године
јун
током
године

чланови тима,
Тим за
инклузивно
образовање,
стручни
сарадници,
наставници

1) Праћење и вредновање рада са ученицима из осетњивих
група, ученицима са потребама за ИОП-ом
2) Праћење и вредновање активности усмерених на
развијање социјалних вештина ученика
3) Праћење и вредновање активности усмерених на
промоцију здравих стилова живота, права детета, заштите
човекове околине
4) Праћење и вредновање активности усмерених на
професионални развој ученика, каријерно вођење

током
године

чланови тима,
Тим за
инклузивно
образовање,
стручни
сарадници,
наставници

5) Праћење и вредновање активности усмерених на
подршку ученицима при преласку из једног у други
образовни циклус
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6. Планирање активности

Истраживање у
функцији
самовредновања

Праћење мера и ефеката
унапређивања у обласи етоса

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

1) Праћење мера и ефеката унапређивања промоције
резултата ученика и наставника у школи
2) Праћење мера и ефеката унапређивања промоције
резултата ученика и наставника у локалној средини
3) Праћење мера и ефеката унапређивања промоције
резултата ученика и наставника на сајту школе

током
године

4) Праћење и евалуација присутне сарадње са родитењима
(заједничке активности у циљу јачања осећања
припадности школи)
5) Праћење планирања, спровођења и ефеката пројекта
сарадње са музичком институцијом у иностранству
1) Спровођење анкетирања

2) Прикупљање и анализа добијених података
3)Тумачење резултата и имплементација испитивањем
добијених потреба за променом или задржавањем
овогодишњег начина рада у будући школски план и
програм
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чланови тима,
Тим за
инклузивно
образовање,
стручни
сарадници,
наставници,
директор,
помоћник
директора

април

мај-јун

јул-август

стручни
сарадници,
чланови тима,
директор,
помоћник
директора

145

План рада за школску 2021/22. годину

6.8.10. План рада Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе

установе

Праћење
напредовања ученика
у односу на очекиване
резултате

Праћење
развоја
компетенција
наставника

Самовредновање и
планирање

ПИР са
приправницима

Самовредновања у
односу на стандарде
квалитета рада

Административни
послови

Област

146

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

август септембар

чланови тима

1) Конституисање тима и избор координатора тима за
предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада тима за предстојећу
школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду тима за претходну
школску годину
4) Дефинисање индивидуалних задужења чланова тима на
реализацији и праћењу остваривања акционог плана
1) Упознавање свих запослених са стандардима квалитета
рада у установи

августновембар

2) Избор адекватних поступака самовредновања

август септембар

3) Спровођење (преглед дневника, глобалних и
оперативниг планова, анкетирање) и анализа
самовредновања

новембаравгуст

1) Давање стручних мишљења у поступцима за стицање
звања наставника, стручног сарадника
током године
2) Посета часовима приправника и почетника

1) Спровођење поступка самовредновања (анкетирање)

април - мај

2) Обрада и тумачење резултата самовредновања

мај-август

3) Уношење евидентираних потребних корекција у будуће
планове на основу самовредновања и екстерног
вредновања

август септембар

1) Израда личних планова стручног усавршавања
запослених

септембар октобар

2) Израда извештаја о стручном усавршавању

јун - август

1) Анализа успеха на одељенским већима

новембар,
јануар, април,
јун

2)Анализа промена у успеху и доношење мера за
корекцију промена – на наставничким већима

новембар,
јануар, април,
јун

чланови тима за
обезбеђивање
квалитета и
развој установе
и тима за
самовредновање
чланови тима за
обезбеђивање
квалитета и
развој установе
и тима за
педагошкоинструктивни
надзор
чланови тима за
обезбеђивање
квалитета и
развој установе
и тима за
самовредновање
чланови тима за
обезбеђивање
квалитета и
развој установе
и тима за
стручно
усавршавање
чланови тима за
обезбеђивање
квалитета и
развој установе,
одељенске
старешине,
руководиоци
стручних већа
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6. Планирање активности

6.8.11. План рада Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Рад на
унапређивању
комуникацијских
вештина ученика

Развој ученичких
компетенција за
целоживотно учење

Развој „школских“ компетенција-сарадња
унутар тимова

Административни послови

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

август септембар

чланови тима,
стручни
сарадник

1) Конституисање тима и избор координатора тима за
предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада тима за предстојећу
школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду тима за претходну
школску годину
4) Дефинисање индивидуалних задужења чланова тима на
реализацији и праћењу остваривања акционог плана
1) Више угледних часова
2) Више тематских часова које води више наставника
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

стручна већа,
стручни активи,
стручни
сарадници,
наставници

током године

наставници,
стручни
сарадници

4) Више дијалога о раду на тимовима/активима/ОВ
5) Више колегијалне размене искуства (неформално
учење, задржати добру праксу колегијалних
преслушавања ученика и сарадње у застоју)
6) Израда планова и реализација стручног усавршавања
усмереног на развијање каријерно битних вештина које су
у складу са педагошким компетенцијама наставника
1)Рад на унапређивању учења („учење“ учења) на настави
психологије

2)Рад на активно конструисању знања и разликовању
чињенице од интерпретација, ставова, веровања и
мишљења на настави српског језика и др предмета
1)Радионице упознавања и уважавања других култура
(сарадња са Музејем шабачких Јевреја)

септембар

2)Вежбање јасног и захтевима ситуације адекватног
изражавања, презентације на настави

током године

3) Радионица на тему Асертивна комуникација

друго
полугодиште
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наставници,
стручни
сарадници
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Развој естетичке компетенције

Развој дигиталне
компетенције

Развој предузетништава и
компетенција ученика

Оспособљавање
ученика за рад са
подацима и
информацијама

Област

148

Планиране активности

1)Развијање вештине употребе различитих извора и
начина добијања података и процењивања њихове
поузданости (у настави)

Време
реализације

Носиоци
активности

током године

наставници,
стручни
сарадници

2)Ученичке презентације лекција као саставни део наставе
општеобразовних предмета
1)Оспособњавање ученика за адекватну презентацију
сопствених квалитета кроз писасање CV-a и мотивационог
писма
2)Сарадња кроз посете и комуникацију са бившим
ученицима наше школе који су успешно пролазе пут
каријерног вођења

током године

3)Сарадња са професорима ФМУ
4)Сарадња са психологом и др члановима Тима за
професионални развој и каријерно вођење – кроз што
масовније укључивање у формалне и неформалне
активности тима
1)Активно учешће ученика, координисано посредством
рада ученичког парламента, на презентацији наше школе
путем ИКТ (сајт, инстаграм, фејсбук)
2)Оспособљавање ученика за адекватно коришћење ИКТ

током године

3) Развој одговорног (безбедност) и критичког односа
према садржајима са интернета и приликом употребе ИКТ
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
2) Подстицање креативности и стваралачког мишљења и
понашања кроз рад са наставницима и стручним
сарадницима (радионице, часови, индивидуални и групни
рад)
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
4)Прикључивање нових садржаја у наставном процесу
(посете концертима, изложбама, представама и сл,
праћење и имплементација новина из области уметности у
наставу....)

током године

Наставници
главног
предмета,
наставник
српског језика и
књижевности,
бивши ученици
шоле, стручни
сарадници,
Тим за
професионални
развој и
каријерно
вођење, ФМУ
Ученички
парламент,
ученици,
наставници,
психолог,
наставник
информатике и
рачунарства,
одељенске
старешине

сви наставници,
стручни
сарадници
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6. Планирање активности

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

током године

oдељенске
старешине,
стручни
сарадници,
наставници
опште образовне
наставе

Развој компетенција за
одговоран однос према
здравњу и околини

Развој компетенција за
сарадњу, комуникацију,
одговорно учешће у
друштву

5)Развијање свести о међусобном односу културе, науке,
уметности и технологије кроз разговоре наставника и
сарадника са ученицима
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
1) Радионице у оквиру секције општеобразовних предмета
2) Рад са ученицима на ЧОС-у
3) Рад стручних сарадника са ученицима – индивидуални
и групни
4) Обрада ангажованих тема на редовној настави
општеобрзовних предмета
1) Две трибине (предавања) са учешћем лекара из Дома
здравља
2) Обележавање Дана планете, Дана очувања озонског
омотача, Светског дана животиња, Светски дан енергетске
ефикасности, Светски дан заштите животне средине

новембар,
април
април

3) Сређивање школске зграде и дворишта

октобар, мај

4) Обрађивање ангажованих тема на ЧОС-у и настави, по
могућности и потреби

током године
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Тим за заштиту
животне
средине,
Тим за
здравствену
заштиту,
одељенске
старешине
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6.8.12. План рада Тима за професионалну оријентацију и каријерно вођење

Сарадња са
другим
институцијам
а

Рад на професионалном вођењу и превазилажењу
неуспеха, сметњи, застоја

Информисање
ученика

Административни послови

Област

150

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

август септембар

чланови тима

1) Конституисање тима и избор координатора тима за
предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада тима за предстојећу
школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду тима за претходну
школску годину
4) Дефинисање индивидуалних задужења чланова тима на
реализацији и праћењу остваривања акционог плана

1) Информисање свих ученика о важности професионалне
орјентације и широком спектру занимања кроз наставу,
ЧОС

током године

1) Радионице, ЧОС, разговор на нивоу целог одељења на
тему даљег професионалног развија (са ученицима 3. и 4.
разреда средње школе)

септембар

2) Индивидуални разговори са ученицима 3. и 4. разреда
средње школе
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
4) Тестирање свих ученика трећег и заинтересованих
ученика четвртог разреда средње школе Тестом
професионалних интересовања (ТПИ) и потом
појединачне консултације

наставници,
одељенске
старешине

септембар –
новембар,
надаље по
потреби
током године

септембар и
октобар

5) Радионице и разговори на тему „Трема“ и „Прихватање
и унапређивање сопственог постигнућа“

током године

6) Рад на превенцији и санацији симптома премора,
презасићености код талентованих ученика

током године

1) Сарадња са НСЗ - упућивање неодлучних и
заинтересованих ученика завршног разреда средње школе
на саветовање у Националну службу за запошњавање

од октобра до
априла

2) Сарадња са музичким академијама- консултације,
посете...

током године

чланови тима,
наставници и
ученици
завршног
разреда средње
школе

чланови тима,
наставници и
ученици
завршног
разреда средње
школе
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6. Планирање активности

6.8.13. План рада Тима за инклузивно образовање

Време
реализације

Носиоци
активности

август септембар

чланови тима,
директор,
помоћник
директора,

1) Конституисање тима и избор координатора тима за
предстојећу школску годину

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

септембар,
новембар,
фебруар,
април,јун

2) Помоћ наставницима у изради педагошког профила
ученика, појединачних ИОП планова и евалуација
појединачних ИОП-а

током године

Сарадња са
другим
институцијама

Подршка
родитељима

Едукација
наставника, с.
сарадника

Антидискриминационе мере

Административни послови

Планиране активности

Анализа стања у
школи

Област

2) Израда годишњег плана рада тима за предстојећу
школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду тима за претходну
школску годину
4) Дефинисање индивидуалних задужења чланова тима на
реализацији и праћењу остваривања акционог плана

1) Радионице са ученицима
2) Разговори на тему инклузије на ЧОС-у и у оквиру
наставе
3) Сарадња са удружењем за помоћ особама са аутизмом
– гостовање (наступ) на свечаности поводом обележавања
Дана аутизма
4) Хуманитарна акција (концерт, трибина,изложба) у
сарадњи са школом „Свети Сава“ и Средњом уметничком
школом из Шапца
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)

септембар
током године
2.април 2021.
мај

директор,
помоћник
директора,
стручни
сарадници,
наставници,
родитељи
стручни
сарадници,
одељенске.старе
шине,
наставници.,
ученици, колеге
и ученици из
других
шабачких школа

новембар
психолог,
наставници

2) Стручно усавршавање наставника ван установе
(акредитовани семинар)

по потреби и
могућности

1) Индивидуални разговори са родитељима у циљу што
адекватније реализације ИОП-а

током године

психолог,
наставници

по потреби

психолог,
родитељ,
наставник

1) Сарадња са Интерресорном комисијом и институцијама
које пружају подршку ученицима који раде по ИОП-у
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6.8.14. План рада Тима за сарадњу са породицом

Административни послови

Област

Планиране активности

Време реализације

Носиоци
активности

август - септембар

чланови тима,
стручни
сарадник

1) Конституисање тима и избор
координатора тима за предстојећу
школску годину
2) Израда годишњег плана рада тима за
предстојећу школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду
тима за претходну школску годину
4) Дефинисање индивидуалних
задужења чланова тима на реализацији
и праћењу остваривања акционог
плана
5) Израда распореда седница за текућу
школску годину

Информисање родитеља и
старатеља

1) Отворена врата

2) Отворена седмица
3) Уређивање огласне табле за
родитеље

4) Родитељски састанци

Укључивање родитеља и
старатеља у наставне и остале
активности

5) Индивидуални разговори са
наставником, психологом, педагогом
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Једном недељно у термину
предвиђеном за индивидуалне
разговоре родитеља и
наставника
Родитељи могу да присуствују
образовно – васпитном раду у
првој седмици месеца децембра
и првој седмици месеца марта
током године
СМШ: на почетку школске
године и после сваког
класификационог периода
(укупно 5)
ОМШ: један састанак по
полугодишту, везан за интерни
час класе (укупно 2)
током године

1) Асистенти у настави

Током школске године, по
потреби

2) Едукатори деце у областима у
којима су професионалци

Током школске године, по
потреби

3) Осмомартовски концерт
4) Концерт родитеља и ученика
„Музицирајмо заједно”

Разредне
старешине,
предметни
наставници,
психолог,
педагог, тим за
сарадњу са
породицом

07.03.2022.

мај 2022. године

Родитељи и тим
за сарадњу са
породицом,
актив солфеђа,
тим за
превенцију
насиља,
психолог,
педагог, секција
гудачког
камерног
оркестра
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6. Планирање активности

Едукација и
саветодавни
рад са
породицом

Укључивање
родитеља и старатеља
у процес одлучивања

Област

Планиране активности

1) Укључивање родитеља и старатеља
у рад Савета родитеља

Време реализације

Носиоци
активности

Током школске године
Родитељи

2) Укључивање родитеља и старатеља
у рад Школског одбора

1) Професионална орјентација за
ученике 3. и 4. године СМШ
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Током школске године

септембар - октобар

Разредне
старешине,
психолог
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6.8.15. План рада Тима за социјалну заштиту

Сарадња са другим
институцијама

Пружање подршке унутар установе

Административни послови

Област

154

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

август септембар

чланови тима

1) Конституисање тима и избор координатора тима за
предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада тима за предстојећу
школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду тима за претходну
школску годину
4) Дефинисање индивидуалних задужења чланова тима
на реализацији и праћењу остваривања акционог плана
1) Утврђивање социјалне структуре и идентификовање
ученика – породица којима је потребна подршка

септембар

2) Интерна помоћ у оквиру ОЗ (за екскурзију,
уџбенике,матурско вече или др. потребе)

3) Реализација хуманитарних концерата и активности
током године
4) Помоћ приликом употребе школских инструмената и
простора за вежбање

одељенске
старешине,
наставници
индивидуалне
наставе, чланови
тима, стручни
сарадници, Савет
родитеља,
директор

5) Уколико постоји потреба – помоћ ученицима
учесницима такмичења
1) Сарадња са Одељењем за друштвене делатности Града
у припреми листе приоритетних ученика према успеху на
такмичењима ради одабира кандидата за финансијску
подршку

јун

2) Сарадња са хуманитарном организацијом „Дејан
Исаиловић Иса“

јун

3) Сарадња са Центром за социјални рад / Црвеним
крстом за помоћ по потреби

По потреби

одељенске
старешине,
наставници
индивидуалне
наставе, чланови
тима, стручни
сарадници, Савет
родитеља,
директор
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6. Планирање активности

6.8.16. План рада Тима за здравствену заштиту

Рад са ученицима у оквиру
наставе и ваннаставних
активности

Предавања трибине

Превенција ширења
COVID - 19

Административни послови

Област

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

август септембар

чланови тима

1) Конституисање тима и избор координатора тима за
предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада тима за предстојећу
школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду тима за претходну
школску годину
4) Дефинисање индивидуалних задужења чланова тима на
реализацији и праћењу остваривања акционог плана
1)Рад са ученицима: индивидуално одељенске старешине
и по потреби психолог и групно на ЧОСу, почетном часу
сваког наставника и путем радионица и дистрибуције
едукативних материјала
2)Рад са родитељима: индивидуално одељенске старешине
и по потреби психолог и групно на родитељским
састанцима и путем дистрибуције едукативних материјала
3) Рад са наставницима: индивидуално обавештавање
мејлом о мерама превенције епидемије, по потреби
сарадња психолога и групно на наставничким већима и
путем дистрибуције едукативних материјала
1)Трибина „ Превенција полно преносивих болести“ (гост
лекар из Дома здравља)

интензивно у
првом
тромесечју и
даље

новембар

2) Предавање на тему „Превенција болести зависности “
гост лекар из Дома здравља)

април

1) У оквиру ЧОС-а бављење темама превенције болести
зависности

током године
(интензивније
током првог
полугодишта)

2) У оквиру ЧОС-а обележавање месеца борбе против
сиде (превенција полно преносивих болести)

децембар

3) У оквиру ЧОС-а упућивање на здраве начине живота
(исхрана, спавање, физичка активност, ментално здравље)

током године
(интензивније
током првог
полугодишта)

4) Спортске активности, секције, турнири и сл.

током године

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац

чланови тима,
сви запослени,
ученици

чланови тима,
стручни
сарадник,
лекари из Дома
здравља,
родитељи,
ученици

одељењске
старешине,
наставник
физичког
васпитања,
стручни
сарадници
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6.8.17. План рада Тима за заштиту животне средине

Рад са ученицима у оквиру наставе и
ваннаставних активности

Предавања трибине

Административни послови

Област

156

Планиране активности

Време
реализације

Носиоци
активности

август септембар

чланови тима

1) Конституисање тима и избор координатора тима за
предстојећу школску годину
2) Израда годишњег плана рада тима за предстојећу
школску годину
3) Израда годишњег извештаја о раду тима за
претходну школску годину
4) Дефинисање индивидуалних задужења чланова
тима на реализацији и праћењу остваривања акционог
плана
1)Трибина „ Здраве навике“ (гост лекар из Дома
здравља)
2) Предавање на тему „Превенција болести
зависности “ (гост лекар из Дома здравља)

новембар

април

1) У оквиру ЧОС-а бављење темама превенције
болести зависности
2) У оквиру ЧОС-а обележавање месеца борбе против
сиде (превенција полно преносивих болести)

чланови тима,
одељенске
старешине,
наставници,учени
ци

током године
(интензивније
током првог
полугодишта)
децембар

3) У оквиру ЧОС-а упућивање на здраве начине
живота (исхрана, спавање, физичка активност,
ментално здравље)

током године
(интензивније
током првог
полугодишта)

4) Спортске активности, секције, турнири и сл.

током године

чланови тима,
одељенске
старешине,
наставници,учени
ци
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6. Планирање активности

6.9. Планови рада одељенских старешина средње школе
6.9.1. План рада одељенског старешине I разреда средње школе
Планиране активности

Време
реализације

1) Пријем ученика, школски календар, распоред часова, мере превенције и заштита
од COVID-19
2) Договор о раду и правила понашања
3) Избор руководства одељењске заједнице и представника Ученичког парламента и
њихове дужности
4) Правилник о оцењивању у средњој школи; права и обавезе ученика
5) Моја школа – жеље и очекивања
6) Вештине добре комуникације
7) Безбедност ученика и превенција насиља
8) Помоћ у адаптацији на средњу школу
9) Успех, владање и изостанци

прво
полугодиште

10) Планирање учења и одмора
11) Шта чиним добро за своје здравље?
12) Aнализа успеха и дисциплине на крају првог тромесечја
13) Методе успешног учења
14) Активности Ученичког парламента
15) Прилагођеност на нову школу (анализа климе у разреду, поштовање,
толеранција)
16) Анализа сарадње са предметним наставницима
17) Недеља лепих порука
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Време
реализације

Планиране активности

18) Шта ме брине, а шта ме радује?
19) Насиље у породици
20) Aнализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
21) Подела ђачких књижица
22) Избор тема из превентивног програма за младе
23) Планирање учења и одмора

24) Равноправност полова
25) Трема приликом јавног наступа
26) Учешће на такмичењима
27) Мој избор – књига, филм, позоришна представа коју препоручујем
28) Колико здраво живимо – Светски дан здравља, 7. април
29) Анализа успеха и дисциплине на крају другог тромесечја

друго
полугодиште

30) Анализа сарадње са предметним наставницима

31) Болести зависности
32) Уређење учионице и школског простора
33) Разговор о потешкоћама, могућностима уклањања, узајамна помоћ
34) Моја школа – жеље и очекивања (поређење са почетним)
35) Анализа успеха и дисциплине на крају школске године
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6. Планирање активности

6.9.2. План рада одељенског старешине II разреда средње школе
Планиране активности на ЧРС-у

Време
реализације

1) Упознавање ученика са кућним редом, правима и обавезама ученика, Правилником
о оцењивању, набавком уџбеника, мере превенције и заштита од COVID-19
2) Избор руководства одељењске заједнице и чланова Ученичког парламета
3) Презентације изборних предмета, секција и структуре рада школе и могућности за
партиципацију ученика
4) Обележавање Европског дана језика, 26. септембра
5) Недеља лепих порука – другу/другарици
6) Развијање културе рада- методе успешног учења
7) Развој позитивне мотивације према изабраном смеру
8) Изостанци и текући проблеми
9) Правилна исхрана
10) Oбележавање Међународног дана толеранције-дебате на ЧОС-у и редовној
настави
11) Изостанци и текући проблеми

прво
полугодиште

12) Анализа успеха и дисциплине на првом класификационом периоду
13) Организовање допунске и додатне наставе у сарадњи са предметним
наставницима
14) Безбедност ученика и превенција насиља
15) Одлике адолесцентног периода и радионица(Коме се то дивим...)
16) Активности Ученичког парламента
17) Избор из превентивног програма за младе
18) Учешће у организацији школске славе
19) Анализа успеха на крају првог полугодишта
20) Дан борбе против дуванског дима 31. јануар и превенција зависности
Музичка школа „Михаило Вукдраговић“ - Шабац
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Време
реализације

Планиране активности на ЧРС-у

21) Поводом Дана љубави, 14. фебруар, дискусија о партнерским односима
22) Насиље у породици
23) Недеља борбе против рака (01.03.-.08.03.)
24) Превенција деликвенције
25) Сексуалне слободе и равноправност полова
26) Неговање традиције
27) Припрема за одељењско веће
28) Колико здраво живимо – Светски дан здравља 7.април
29) Анализа успеха и дисциплине на крају класификационог периода

друго
полугодиште

30) Слободно време– имамо ли га, како и где смо све активни?
31) Изостанци и текући проблеми
32) Креативна радионица на крају школске године: Шта носим са собом?
33) Учешће у припремама за Дан школе
34) Национална стратегија- месец спорта и рекреације
35) Анализа успеха и дисциплине на крају године
36) Испити и друге активности на крају школске године
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6. Планирање активности

6.9.3. План рада одељенског старешине III разреда средње школе
Планиране активности на ЧРС-у

Време
реализације

1) Формирање одељења – упознавање ученика са новим предметима и кућним редом,
мере превенције и заштита од COVID-19
2) Избор руководства одељенске заједнице и представника Ученичког парламента
3) Упознавање ученика са планом извођења екскурзије и упознавање ученика са
правилима понашања на екскурзији
4) Безбедност ученика и превенција насиља
5) Обележавање Европског дана језика, 26. септембра
6) Здравствено просвећивање младих
7) Организовање помоћи у учењу за ученике којима је то потребно
8) Анализа понашања ученика на екскурзији
9) Спортске активности
10) Припрема за одељењско веће
11) Анализа успеха и дисциплине на првом тромесечју

прво
полугодиште

12) Активности Ученичког парламента (учешће на фестивалу „Јувентус фест“)
13) Организовање прикупљања помоћи материјално угроженим ученицима
14) Насиље у породици
15) Значај и претње приватности на друштвеним мрежама
16) Дан борбе против сиде
17) Лична хигијена, хигијена животне и радне средине
18) Одлике адолесцентног периода (формирање здраве личности)
19) Анализа успеха на крају првог полугодишта
20) Припрема за седницу одељењског већа
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Време
реализације

Планиране активности на ЧРС-у

21) Дан борбе против пушења, 31. јануар
22) Превенција верских секти
23) Рад на побољшању успеха и дисциплине
24) Болести зависности
25) Неговање традиције
26) Дан жена, 8. март
27) Превенција деликвенције
друго
полугодиште

28) Разговор о даљем професионалном усавршавању
29) Припрема за одељењско веће
30) Спортска активност
31) Активност ученичког парламента
32) Анализа реализованих актвности током школске године
33) Анализа сарадње са предметним професорима
34) Избор из превентивног програма за младе
35) Испитивање успеха и евалуација наставе
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6. Планирање активности

6.9.4. План рада одељенског старешине IV разреда средње школе
Планиране активности на ЧРС-у

Време
реализације

1) Пријем и упознавање ученика са новим предметима и кућним редом, мере
превенције и заштита од COVID-19
2) Избор руководства одељењске заједнице и чланова Ученичког парламента
3) Безбедност ученика и превенција насиља
4) Обележавање Европског дана језика, 26. септембра
5) Регулисање изостанака
6) Договор о организовању предавања на тему менталног здравља и здравих стилова
живота
7) Професионална оријентација и организовање помоћи у учењу за ученике којима је
то потребно
8) Разговор а актуелним проблемима
9) Испитивање интересовања ученика за екскурзију или студијско путовање
10) Регулисање изостанака
11) Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода

прво
полугодиште

12) Насиље у породици
13) Активности Ученичког парламента (учешће на фестивалу „Јувентус фест“)
14) Дан борбе против сиде: партнерски односи
15) Регулисање изостанака
16) Анализа сарадње са предметним наставницима
17) Активности Ученичког парламента (учешће на фестивалу „Јувентус фест“)
18) Регулисање изостанака
19) Организација школске славе
20) Подела ђачких књижица
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Време
реализације

Планиране активности на ЧРС-у

21) Aнализа успеха и дисциплине на крају првог полугодишта
22) Избор тема из превентивног програма за младе
23) Планирање учења и одмора
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
25) Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник;
Физичка спремност – предуслови за војни позив
26) Избор будућег занимања
друго
полугодиште

27) Планирање екскурзије или студијског путовања
28) Здрави стилови живота - Дан здравља, 7. април
29) Анализа успеха и дисциплине на крају другог тромесечја
30) Служба осматрања и обавештавања; Облици наоружаног отпора; Бојни отрови,
биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита
31) Тактичко-технички зборови
32) Организација годишњих, матурских и разредних испита и концерата матураната
33) Организација матурске вечери
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6. Планирање активности

6.10. Планови рада секција
6.10.1. План рада Секције општеобразовних предмета

1)Израда плана рада и подела индивидуалних задужења

августсептембар

2)Израда извештаја

јун-август

Посете културним
манифестацијама

Информатичка
радионица

Језичка
радионица

Трибине

Културолошка
радионица

Планиране активности

Администра
-тивни
послови

Време
реализације

Област

1)Упознавање са другим народима и његовим
особеностима на настави

током године

2) Обичаји и традиција

прво
полугодиште

1)Превенција болести зависности

април

2) Здраве навике

новембар

1)Европски дан језика, 26. септембар

септембар

2) „Божићна радионица“

децембар

Носиоци
активности

сви наставници
општеобразовних
предмета

Невена Јовић,
Катарина
Поповић, Јованка
Ковачевић
Невена Јовић,
одељењске
старешине,
Дом здравља

Љубица
Игњатовић
Мирјана Вардле

Информатичка писменост и монтажа филма

септембар-мај

Татјана Алимпић

Програмирање

септембар-мај

Татјана Алимпић

1) Октобарски салон

октобар

2) Сајам књига

октобар

3) Ноћ музеја
4) Позоришне представе и концерти
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мај

сви наставници
општеобразовних
предмета

током године
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6.10.2. План рада секције за стони тенис
Време
реализације

Планиране активности

1) Установити број заинтересованих ученика

септембар

2) Утврдити ниво знања заинтересовањих ученика

септембар

3) Подмладити секцију ученицима I разреда

септембар

4) Игра класичним начином држања рекета

октобар

5) Игра пенхолдер начином држања рекета

октобар

6) Општинско и окружно такмичење

октобар

7) Разни начини извођења сервиса

новембар

8) Индивидуална игра са наглашавањем коришћења нападачког ударца с десна
форхенд-драјф

децембар

9) Индивидуална игра са наглашавањем коришћења нападачког ударца с десна
бекхенд-драјф

јануар

10) Наглашена игра у одбрани са основним враћањем форхенда

фебруар

11) Игра у одбрани са наглашеним одбрамбеним ударцем с лева

март

12) Основно враћање бекхенда

март

13) Одиграти неколико сусрета са другим школама из Шапца и околине

април

14) Игра у паровима

мај

15) Усавршавање индивидуалне игре и игре у паровима кроз такмичење у оквиру
секције

јун
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6.10.3. План рада секције музичког забавишта

1) Израда плана рада секције за предстојећу
школску годину

септембар

1) Упис чланова

септембар

2) Избор репертоара и прилагођавање аранжмана
ученицима

септембар

Непосредни рад са
ученицима

Планиране активности

Административни
послови

Време
реализације

Област

3) Пробе

Јавни наступи

1) Добродошлица ђацима првацима
2) Дечија недеља

Сарадња са
медијима

једном недељно
септембар

децембар

4) Осмомартовски концерт

март
мај

1) Информисање представника медија о
планираним јавним наступима

у току школске
године

2) Прикупљање материјала о раду секције за
потребе школског сајта

у току школске
године
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Радиновић
Марина

октобар

3) Новогодишњи маскембал

5) Мој Први концерт

Носиоци
активности
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6.10.4. План рада секције хора млађих разреда основне музичке школе

1) Израда плана рада секције за предстојећу
школску годину

септембар

1) Упис чланова

септембар

2) Избор репертоара и прилагођавање аранжмана
ученицима

септембар

Непосредни рад са
ученицима

Планиране активности

Административни
послови

Време
реализације

Област

3) Пробе

једном недељно

Јавни наступи

1) Добродошлица ђацима првацима

септембар

2) Дечија недеља

Сарадња са
медијима

Соња Живковић

октобар

3) Новогодишњи маскембал

децембар

4) Осмомартовски концерт

март

5) Мој Први концерт
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Носиоци
активности

мај

1) Информисање представника медија о
планираним јавним наступима

у току школске
године

2) Прикупљање материјала о раду секције за
потребе школског сајта

у току школске
године
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6.10.5. План рада секције етно и изворну музику

1) Израда плана рада секције за предстојећу
школску годину

септембар

1) Упис чланова

септембар

2) Избор репертоара и прилагођавање аранжмана
ученицима

септембар

Сарадња са
медијима

Јавни
наступи

Непосредни рад са
ученицима

Планиране активности

Административни
послови

Време
реализације

Област

3) Пробе

једном недељно

1) Јавни наступи у школи

у току школске
године

1) Информисање представника медија о
планираним јавним наступима

у току школске
године

2) Прикупљање материјала о раду секције за
потребе школског сајта

у току школске
године
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Носиоци
активности

Соња Живковић
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7. Праћење и евалуација годишњег плана рада школе
У циљу што успешнијег остваривања циљева васпитања и образовања, стандрада и исхода
постигнућа ученика, као и бројних задатака образовно-васпитне праксе, одговарајући органи и службе
школе пратиће токове образовно-васпитног рада и предузимати конкретне мере. Мониторинг и
евалуација реализовања Годишњег плана рада школе биће посебно усмерени на његове следеће
сегменте:
• реализација редовне, допунске и додатне наставе;
• успех ученика (упоредна анализа успеха ученика по класификационим периодима,
компарација годишњих и испитних оцена, пролазност ученика на пријемним испитима на
музичким академијама...);
• владање ученика ( изостанци ученика, непримерено владање, предузете дициплинске мере, као
и похвале ученика који су остварили изузетне резултате..);
• подизање квалитета наставе ( коришћење наставних метода у којима се ученици постављају
као активни носиоци наставног процеса, успостављање корелације између сродних предмета
кроз повезивање наставних садржаја више предмета у заједничку дидактичку целину,
коришћење савремених наставних средстава и садржаја, индивидуализовање наставе према
различитим нивоима образовних исхода - по потреби и сачивањавање ИОП-а, већи број
угледних и огледних часова...);
• концертна и такмичарска активност ученика;
• реализација ваннаставних активности;
• остваривање васпитне функције школе и предузимање мера у циљу јачања радног, моралног,
естетског и здравственог васпитања;
• реализација школских пројеката;
• радна дисциплина наставног и другог особља;
• вођење педагошке евиденције наставника;
• стручно усавршавање наставника;
• самовредновање рада школе;
• планирање рада и израда извештаја о раду органа школе, стручних већа, актива и тимова;
• анализа стања и мере за побољшање материјално-техничких и кадровских ресурса школе.
Годишњи план рада биће анализиран на седницама Наставничког већа, Педагошког
колегијума, Савета родитеља и Школског одбора. На седници органа управљања констатоваће се
степен реализације појединих делова и плана у целини. Тим школе задужен за самовредновање рада
школе наставиће вредновање по планираним кључним областима и о томе извештавати све релевантне
органе и институције.
Ради потпунијег сагледавања постигнутих резултата, директор школе ће користити извештаје
стучних већа, актива, тимова, одељењских старешина, стручних сарадника, извештаје и мишљења
Министарства просвете и његових служби и других надлежних институција.
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