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-УВОД- 

Школску 2018/2019. годину, Музичка школа Даворин Јенко почела је са уписаних 874 ученика и 
то 116 у СМШ и 758 ученика у ОМШ.  Припремни разред похађало је 50 ученика. Почетак 
школске године се одвијао по плану и школском календару од 3. септембра 2018. године.  

Све активности које су предвиђене Планом рада школе, Школским програмом и Акционим 
планом за текућу школску годину су реализоване. Процес наставе се одвијао несметаним током, 
одржане су све планиране смотре, сви планирани јавни часови и концерти, наставници су 
упућивани на акредитоване семинаре и конференције у сврху сталног стручног усавршавања, а по 
плану је реализовано и стручно усавршавање у овиру установе. Седнице Наставничког већа, 
Педагошког колегијума, одељенска већа и стручна већа предмета, такође су реализовани по плану.   

Настава се одвијала по школском календару Министарства просвете, науке и технолошког 
развија Републике Србије и министра просвете, а према распореду који је усвојен на седници 
Наставничког већа одржаној 31. августа 2018. Године.Одступање од школског календара било је у 
фебруару, одлуком  Минситарства да се распуст продужи за недељу дана, због епидемије грипа. 
Настава је надокнађњена у јуну месецу продужавањем наставе, о чему је школа обавестила 
Школску управу за Београд.У складу са „Правилником о критеријумима и стандардима за 
финансирање установе која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског 
образовања и васпитања“ , директор школе је донео Правилник о систематизацији радних места у 
Музичкој школи „Даворин Јенко“ на који је Школски одбор дао сагласност на седници одржаној 
14. септембра 2018. године. На истој седници је Школски одбор усвојио План рада школе за шк. 
2018/2019. школску годину, План стручног усавршавања за шк. 2018/2019. школску годину, 
Извештај о раду школе за шк. 2017/2018. школску годину, Извештај о раду директора школе за шк. 
2017/2018. годину.  

Министарству просвете су прослеђене информације о слободним радним местима и 
радницима са непунум радним временом, као и број планираних ученика за упис у 1. разред 
средње школе, за школску 2019/2020, сви подаци се налазе у Информационом систему 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја „Доситеј“.   

У школи није било инспекцијског прегледа током 2018/19. школске године. 

Током фебруара и марта месеца 2018. године, у организацији школе одржано је шеснаесто 
Међународно такмичење "Даворин Јенко", које је стекло велики углед у земљи и иностранству.У 
оквиру такмичења додељене су награде „Андреа Прегер“  и „Мирослава Лили Петровић“, које се 
додељују успешним педагозима, за дугогодишњи успешан рад у клавирској педагогији. О награди 
и добитницима следе информације у извештају о реализацији међународног такмичења „Даворин 
Јенко“. Школа је константно радила на сарадњи са институцијама, установама , јавним 
предузећима и фирмама, активно их укључујући у живот и рад школе и реализацију пројеката 
школе. У прилогу следи извештај са одржаног такмичења.  

Настава се одвијала без проблема и по плану, јавна делатност школе је реализована у 
оквиру установе, на јавним наступима у другим школама – концертима у оквиру секција Заједнице 
музичких и балетских школа Србије, наступима у музичким школама Београда, у оквиру сарадње
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са Центром за културу Раковице, Педагошким музејом, наступима на књижевним вечерима и 
другим манифестацијама које организује Центар за културу, а чији је школа била константан 
учесник и сарадник. 

Током септембра и јула месеца школа је по четврти пут узела учешће у пројекту 
„Bridgebetweenpeople“ који се одвијао у оквиру италијанске асоцијације „IPSIA” и 
“Theartsfornonviolence”и програма „ERASMUS” у Форлију у Италији.Пројекат обухвата учешће 
учеснике из балканских земаља, уз учешће учесника из  Руминије и Шпаније, у оквиру заједничког 
оркестра, мастер класове са професорима са Конзерваторијума из Форлија и Ћезене, солистичким 
наступима на концертима. 

У периоду 8-12. новембра организовано је СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ у Италију. 
Ученици су били у прилици да се упознају  са историјским подацима везаним културу и историју 
градoва и земље која се обилази – Италија.  Посебан акценат био  је на Болоњи, у којој је, током 
2018. године, било центарлно обележавање 150 година од смрти Ђоакина Росинија, великог 
оперског композитора, који се школовао у Болоњи и чији су композиторски и музички почеци 
били у овом граду. Ученици су обишли  болоњски универзитет. У Риминију је реализоавним  
обилазак културних и историјских споменика и објеката, као и посета Сан Марину, вековном 
граду-држави.У Равени ученици су поред обиласка историјских и културних знаменитости града 
имали сусрет са г-ђом Маријом Терезом Инделикати, која је реализатор пројекта „Вridge between 
people“ у оквиру италијанске асоцијације „IPSIA” и ERASMUS-a, у ком учествује и Музичка 
школа „Даворин Јенко“. У Венецији ученици су  обишли културне и историјске споменике и 
објекте, а у Трсту је  поред обиласка знаменитости,  био орагнизован сусрет са маестром Игором 
Коретијем, диригентом ESYOоркестра. Током путовања нототекар школе, музиколог, Наташа 
Крстић је  за ученике спремила предавања о Ђоакину Росинију и нјазначајнијим композиторима 
Италије тог периода, као и компарацију са ликовном уметношћу и књижевности тог периода. Са 
ученицима су путовали наставници, одељенске старешине: Сања Булбић, Милица Стојкић 
Ђурановићи  Александра Пејчић и директор школе, Слађана Шегавчић 

Дан школе је обележен током априла и маја низом концерата у великој сали Коларчеве 
задужбине, сали Руског дома, Педагошког музеја, концертом у сали италијанског културног 
центра, са којим школа има дугогодишњу успешну сарадњу. Учешће на концертима су узели 
најбољи ученици школе, ансамбли – хорови и оркестри школе. 

У периоду 17-24. децембра ученици школе су учествовали на Божићном концерту 
учествујући на концерту у  оркестру Конзерваторијума  „Гаетано Брага“ из Терама у Италији. 
Целовечерњи концерт је одржан у великој концертној сали града Терама. Успешним наступом 
наши ученици су обезбедили наставак сарадње са овом значајном музичком установом. Пројекат 
је договорен током јуна 2018. приликом посете Конзерваторијуму директора школе и помоћника 
директора Весне Милосављевић 

Активност се наставила и током летњег распуста, учешћем ученика школе у Европском 
симфонијском оркестру, под диригентском палицом маестра Игора Коретија из Трста 
(EuropeanSpirytofYouthOrchestra- ESYO), где су у оквиру тридесетодневног кампа активно 
учествовали у раду оркестра и наступали на 14 концерата у Иатлији и Словенији. У раду је 
активно учествовао, као сарадник, и наставник – диригент школе, Ненад Петковић. Током 4 
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недеље полазници кампа вредно су радили у оквиру преподневних и поподневних проба, вежбања 
соло деоница. Поред учесника из Србије учествовало је још  преко 70 учесника из великог броја 
европских земаља. Наши ученици су са великим успехом учествовали у раду оркестра (Милица 
Петровић ученица 1. разреда СМШ и Богдан Ђурановић ученик 1. разреда СМШ). Професор  
Ненад Петковић учествовао је у свим сегментима рада са оркестром, као главна подршка и 
сарадник маестра Коретија и као диригент једног дела концертног програма.Ученици су били 
смештени у студентском дому у Дуину (Италија – Трст). Током целог боравка су врло озбиљно и 
одговорно приступали обавезама и на најбољи начин представили себе, школу и земљу. 

У периоду 5-14. јул ученици су учествовали у пројекту „Bridgebetweenpeople“ који се 
одвијао у оквиру италијанске асоцијације “Theartsfornonviolence”и програма „ERASMUS” у 
Форлију у Италији. Током дест дана боравка ученици су наступали на 6 концерата у италијанским 
градовима и имали низ активности у смислу сарадње са ученицима земаља учесница пројекта. Са 4 
ученика који су учествовали у пројекту пратилац је био проф. Драгомир Братић, касније се 
прикључила директор школе.  

Ученици су током школске године учествовали на такмичењима државног и међународног 
ранга и остварили одличне пласмане и резултате. У извештајима руководиоца стручних већа,     
налази се комплетан извештај о освојеним наградама на сваком одсеку. 

Финансијским планом и Планом јавних набавки, а у складу са потребама школе и у 
сарадњи са Саветом родитеља и Школским одбором, обављене су планиране набавке и радови, за 
период   септембар 2018. – август 2019. године.  

Потребне набавке опреме и учила, као и осталих потрепштина, обављане су у складу са 
финансијским планом школе, у сарадњи са Школским одбором, а везано за потребе и захтеве 
стручних већа, ученика и родитеља. Све активности везане за набавке опреме, радове у школи и 
сл., директор школе је реализовао у тесној сарадњи са Саветом родитеља и Школским одбором, 
поштујући донешене одлуке, а све у складу са Финансијским планом и Планом јавних набавки. Од 
инструмената купљен је клавир „Гејер“ за потребе наставе клавира на Лабудовом брду, као и 
клавир „Естонија“ за потребе наставе клавира на одељњу „Бранко Ћопић“. Редовно су  одржавани 
инструменти која школа поседује. Уз помоћ средстава Општине Раковица, урађено је текуће 
одржавање на одељењу на Лабудовом брду, санација тоалета, замена трулих водоводних цеви, 
кречење дела учионица, замена врата, завршетак радова на изради стаза очекује се током 
септембра, као и завршетак радова у Матичној школи, где је урађена санација тоалета, замена 
врата на учионицама. Средствима града Београда урађена је санација хидрантске мреже на 
одељењу на Лабудовом брду у склопу радова на ОШ „14. октобар“ и гимназији „Патријарх 
Павле“. Радови нису завршени до краја, очекује се да до краја септембра хидранти буду у 
функцији и да се реше проблеми са струјом који су настали током радова. Директор школе је у 
константном контакту са извођачима радова, надзорним органом и представницим Секретаријата 
за образовање града Београда. 

У априлу у школи се десио непријатан догађај. Наставник гиитаре Салвко Илић је 
приведен од стране припадника МУП-а, а након тога задржан је у притвору. У школи су 
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спроведене све законом предвиђене активности везане за тај догађај од стране директора, 
секретара, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

У наредном делу извештаја следи детаљан преглед активности у Музичкој школи "Даворин Јенко" 
током школске 2018/2019. године, као и детаљан табеларни преглед успеха и дисциплине (у 
прилогу).  

У мају и јуну месецу 2019. године успешно су окончани пријемни испити за ОМШ и 
СМШ, а ученици који су завршили школовање у средњој школи, успешно су положили пријемне 
испите на високошколским установама у земљи и иностранству. У прилогу следе ученици који су 
наставили школовање на факултетима музичке уметности: 

Љубица Миловановић, одсек музичке педагогије на ФМУ као 1. на листи – буџет 
Катарина Поповић, одсек музичке педагогије на ФМУ, као 2. на листи – буџет 
Мина Аврамовић, одсек музичке педагогије на ФМУ, као 4. на листи – буџет 
Марија Ђорђевић , положила је пријемни испит на АУ Нови сад – буџет  
Киш Урош, положио је пријемни на ФМУ у Београду на одсеку за удараљке- буџет; 
Иван Паска, положио је пријемни на Музичкој академијиу Љубљани на одсеку гитаре; 
Тесла Давид, положио је пријемни испит  на ФМУ Београд теоретски одсек као 1. на листи; 
Вељко Цакић, положио је пријемни на АУ Нови Сад на гудачком одсеку за контрабас;  
Питаревић Петар, је положио пријемни испит на ФМУ Београд на одсеку за џез клавир; 
Стефан Рајнингер, положио пријемни на ФМу у Београду, на одсеку оргуље-буџет. 
Александар Јовановић, положио је пријемни испит на Универзитету „Слобомир“ на одсеку гитара. 
Милан Стојановић, положио је пријемни на Академији умјетности Универзитета у Бања Луци на 
одсеку за кларинет. 
Остали ученици – матутантуи су успешно наставили школовање на другим факултетима 
Београдског универзитета.  
 
Одлуком Наставничког већа за ученике генерације проглашени су: 
у основној школи (Лара Арбајтер , ученик 6. разреда клавира, класа Драгомир Братић), а у средњој 
школи Марија Ђорђевић, ученица 4. разреда флауте, класа Марија Ковачевић, одељењски 
старешина Александра Пејчић. 

1. ТАБЕЛАРНИ ИЗВЕШТАЈИ О УСПЕХУ И ДИСЦИПЛИНИ  

У прилогу.  

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА ЗА СМШ 

На пријемном испиту за упис у први разред средње музичке школе примљено је укупно 32 
ученика (24 ученика на образовни профил музички извођач, а 8 ученика на образовни профил 
музички сарадник), односно планирани број у односу на квоту за упис у 1. разред средње школе, 
која је добијена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

3. РАСПОРЕД КЛАСА ИНСТРУМЕНТАЛНЕ НАСТАВЕ ПО ОДЕЉЕЊИМА 
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Матична Школа 
7 класа клавира 1 класа хармонике 
3 класе флауте 2 класe кларинета 
1,5 класа трубе 2/3 класа обое 
2 класе виолине 1,5 класа гитаре 
1/3 класе хорне  
 

Издвојено одељење при Основној школи "Иво Андрић" 
1 класе хармонике 5,5 класе клавира 
2 класе гитаре 1 класа виолине 
1 класа соло певања  
 

Издвојено одељење при Основној школи "Бранко Ћопић" 
5,5 класа клавира 1 класа хармонике 
2 класа виолине 1 класе соло певања 
1 класа гитаре  
 

Лабудово Брдо 
7 класа клавира 3 класе виолине - виоле 
1 класа виолончела 2 класе гитаре 
1 класа хармонике 1  класa соло певања 
1/3 класе фагота 3/4 класе контрабаса 
1 класа удараљки  
 

Барајево 
1,8 класа клавира 1 класа виолине 
1 класа гитаре 1 класа хармонике 
 

Поред индивидуалних класа, школа има и комплетну теоретску и осталу групну наставу у оквиру 
основног и средњег образовања, као и општеобразовну наставу у СМШ. Ако се изузме проблем 
недостатка простора, настава се одвијала по плану и програму. Настава физичког васпитања 
организована је у Спортском центру Слодес. 

4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ МЕЂУНАРОДНОГ ТАКМИЧЕЊА "ДАВОРИН ЈЕНКО" 

4. 1. Опште напомене 

Шеснаесто по реду Међународно такмичење "Даворин Јенко" у организацији Музичке 
школе "Даворин Јенко" из Београда одржано је у два циклуса, у периоду од 1. фебруара – 5. 
фебруара (клавир, клавирски дуо) и 1 - 11. марта 2019. године (дувачки инструменти, камерни 
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ансамбли). Током 16 година такмичење се афирмисало као једно од најорганизованијих и 
најмасовнијих такмичења ове врсте и стекло висок углед у Европи и шире.Ове године број 
такмичара је био као и  претходних година. Као и претходних година такмичење је било у 
Календару такмичења и смотри Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

На програму су биле следеће дисциплине: клавир соло, клавирски дуо, соло дувачки 
инструменти (кларинет, хорна, туба, тромбон, труба, обоа, фагот, саксофон, флаута) и камерна 
музика. У односу на раније реализована такмичења, приметан је напредак у квалитету, 
критеријуму и броју учесника. Наступило  је 537, из 16 земаља, а категорије у којима су такмичари 
наступили одређене су по старосном принципу. На тај начин обухваћени су сви нивои музичког 
школовања, али је остављена могућност да такмичњу приступе и старији учесници, што је редак 
случај у организацији такмичења овог типа.  

Такмичење је свечано отворено дана 31. јануара 2019. у свечаној сали Руског дома у 
Београду, концертом руске  пијанисткиње Наталије Трул, која је једна од најпознатијих пијаниста 
у Европи. Концерт  и клавирско такмичење је реализован у сарадњи са „Пиано лендом“ из 
Београда , који су нам уступили концертни клавир “Бостон“ за потребе такмичења. Концерту је 
присуствовао велики број дипломатских представника амбасада европских зенмаља, велики број 
колега из других школа, пријатељ школе, професора Факултета музичке уметности, чланови 
жирија. Додељене су награде „Андреа Прегер“ професорки Мирјаљни Шуици Бабић постхумно и , 
професору клавира са ФМУ у Београду и „Мирослава Лили Петровић“ професорки Олги Бауер  из 
Београда. Награде су додељене уз сагласност породице Прегер и породице Мирославе Лили 
Петровић и уз њихово присуство на концерту и додели награда. Следи прилог извештај за сектор 
предшколског образовања и васпитања и сектор средњег вобразовања и васпитања и образовања 
одрасли Миноистарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРE 

1. Назив такмичења/смотре Међународно такмичење Даворин Јенко 

2. 

Организатор такмичења/смотре 

(назив, адреса, број телефона и адреса 
електронске поште) 

Музичка школа „Даворин Јенко“ 

Мишка Крањца 7, Београд 

direktor.jenko@gmail.com 

3. ПИБ организатора такмичења/смотре 101994037 

4. 
Матични број организатора 
такмичења/смотре 

07004052 

5. 
Жиро рачун организатора 
такмичења/смотре 

840-1274660-82 
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6. 

Лице овлашћено за заступање 
организатора такмичења/смотре(име и 
презиме, број телефона и адреса 
електронске поште) 

Слађана Шегавчић 

063/283432, 011/3582484 

7. 
Домаћин и место одржавања Музичка школа „Даворин Јенко“ 

Мишка Крањца 7 

8. Датум одржавања  1-5. фебруара и 1-13. марта 2018. 

9. 
Време одржавања Почетак Завршетак 

9.00 21.00 

10. 

Учесници такмичења/смотре Укупан број 
школа 

Укупан број ученика, број 
солиста, чланова дуа и 
ансамбала 

109 

(11 држава) 

392 приступило 

11. 

Чланови комисије (жирија) Клавир 

Наталија Трул, Рустам Шајкудинов, Татјана 
Вратоњић, Маја Рајковић, Јокут Михаиловић, 
Славица Петровић, Емоке Шоти Собоња 

Дувачки инструменти 

Бранислав Аксин, Марин Зокић, Јасна 
Петровић,Јуре Градишник, Верица Ристић, Дејан 
Гаврић, Карлос Јан Брунел, Миомир Симоновић , 
Ива Лубомирова, Сања Трајковић, Јелена 
Валковић,Лаура Леваи Аксин, Александар 
Буркерт, Драган Лазић, Владимир Пушкаш, 
Маријан Милошевски,  Бојан Вукелић, Нинослав 
Димов, Милан Савић, Томислав Жужак, Огњен 
Поповић, Јоже Котар, Предраг Стефановић, 
Федерико Паћи,  

Камерни ансамбли 
Зоран Степић, Сава Димитров, Бојан Мартиновић, 
Јелена Филиповић 
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12. Време објављивања резултата 
По завршетку категорије, на месту одржавања 
такмичења и интернет сајту такмичења 

13. 

Жалбе Укупан број 
жалби 

Број позитивно решених 

/ / 

14. 
Комисија за жалбе 

/ 

15. 

Коначни резултати Број ученика који су освојили награде 

*ансамбл и дуо се рачунају као један такмичар 

1. место 180 

2. место 53 

3. место 59 

Укупан број 
награђених 
ученика 

292 

16. 

Реализација такмичења/смотре  

(кратак опис тока такмичења/смотре) 

Пријава такмичара извршена је до 31.12.2018. 
(клавир, клавирски дуо), тј. 31.01.2018 (дувачки 
инструменти, камерни ансамбли) преко интернет 
стране такмичења, у складу са порпозицијама 
такмичења. Подаци у обрађени, објављени на сајту 
такмичења и у две књиге са индексом такмичара. 
Такмичење је реализовано у два дела (1-5. 
фебруара и 1-11. марта 2019). Дипломе и пригодне 
награде подељене су такмичарима на крају сваке 
категорије. 

17. 

Посебне напомене 

(специфичности, посебан програм, 
специјални гости) 

Такмичење је отворено на свечаном концерту у 
сарадњи са другим асоцијацијама које промовишу 
музичко образовање и уметничко изражавање 
ученика и студената. 

Такмичари имају могућност да консултују чланове 
жирија у току такмичења и касније, на семинарима 
и фестивалима који су доступни најбоље 
пласираним такмичарима, у сарадњи са 



Извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2018/2019. годину 

 

Музичка школа „Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7, Раковица  9 
 

педагозима који учествују у раду жирија. 

Реализација такмичења је аутоматизована 
коришћењем web апликације у свим етапама 
такмичења: од пријаве, до израде распореда 
маступа и тонских проба, преко слања 
информација пријављеним такмичарима, до уноса 
оцена и објављивања резултата. Рад са подацима 
такмичара обавља се у складу са пропозицијама 
такмичања. 

По својој концепцији и реномеу, такмичење је 
јединствено у овом делу Европе и шире. 

18. 

Име и презиме представника 
Министарства просвете науке и 
технолошког развоја и/или Завода за 
унапређивање васпитања и 
образовања и Завода за вредновање 
квалитета образовања и 
васпитања(уколико је присуствовао 
такмичењу/смотри)   

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРE 

1. Назив такмичења/смотре Међународно такмичење Даворин Јенко 

2. 

Организатор такмичења/смотре 

(назив, адреса, број телефона и адреса 
електронске поште) 

Музичка школа „Даворин Јенко“ 

Мишка Крањца 7, Београд 

direktor.jenko@gmail.com 

3. ПИБ организатора такмичења/смотре 101994037 

4. 
Матични број организатора 
такмичења/смотре 

07004052 

5. 
Жиро рачун организатора 
такмичења/смотре 

840-1274660-82 

6. Лице овлашћено за заступање 
организатора такмичења/смотре  (име 

Слађана Шегавчић 
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и презиме, број телефона и адреса 
електронске поште) 

063/283432, 011/3582484 

7. 
Домаћин и место одржавања Музичка школа „Даворин Јенко“ 

Мишка Крањца 7 

8. Датум одржавања  1-5. фебруара и 1-13. марта 2018. 

9. 
Време одржавања Почетак Завршетак 

9.00 21.00 

10. 

Учесници такмичења/смотре Укупан број 
школа 

Укупан број ученика 

број солиста, чланова дуа и 
ансамбала 

61 

(15 држава) 

250 приступило 

11. 

Чланови комисије (жирија) Клавир 

Наталија Трул, Рустам Шајкудинов, Татјана 
Вратоњић, Маја Рајковић, Јокут Михаиловић, 
Славица Петровић, Емоке Шоти Собоња 

Дувачки инструменти 

Бранислав Аксин, Марин Зокић, Јасна 
Петровић,Јуре Градишник, Верица Ристић, Дејан 
Гаврић, Карлос Јан Брунел, Миомир Симоновић , 
Ива Лубомирова, Сања Трајковић, Јелена 
Валковић,Лаура Леваи Аксин, Александар 
Буркерт, Драган Лазић, Владимир Пушкаш, 
Маријан Милошевски,  Бојан Вукелић, Нинослав 
Димов, Милан Савић, Томислав Жужак, Огњен 
Поповић, Јоже Котар, Предраг Стефановић, 
Федерико Паћи,  

Камерни ансамбли 
Зоран Степић, Сава Димитров, Бојан Мартиновић, 
Јелена Филиповић 
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12. 
Време објављивања резултата По завршетку категорије, на месту одржавања 

такмичења и интернет сајту такмичења 

13. 

Жалбе Укупан број 
жалби 

Број позитивно решених 

/ / 

14. Комисија за жалбе / 

15. 

Коначни резултати Број ученика који су освојили награде 

*ансамбл и дуо се рачунају као један такмичар 

1. место 70 

2. место 133 

3. место 36 

Укупан број 
награђених 
ученика 

239 

16. 

Реализација такмичења/смотре  

(кратак опис тока такмичења/смотре) 

Пријава такмичара извршена је до 31.12.2017 
(клавир, клавирски дуо), тј. 31.01.2018 (дувачки 
инструменти, камерни ансамбли) преко интернет 
стране такмичења, у складу са порпозицијама 
такмичења. Подаци у обрађени, објављени на сајту 
такмичења и у две књиге са индексом такмичара. 
Такмичење је реализовано у два дела (1-5. 
фебруара и 1-13. марта 2018). Дипломе и пригодне 
награде подељене су такмичарима на крају сваке 
категорије. 

17. 

Посебне напомене 

(специфичности, посебан програм, 
специјални гости) 

Такмичење је отворено на свечаном концерту у 
сарадњи са другим асоцијацијама које промовишу 
музичко образовање и уметничко изражавање 
ученика и студената. 

Такмичари имају могућност да консултују чланове 
жирија у току такмичења и касније, на семинарима 
и фестивалима који су доступни најбоље 
пласираним такмичарима, у сарадњи са 
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педагозима који учествују у раду жирија. 

Реализација такмичења је аутоматизована 
коришћењем web апликације у свим етапама 
такмичења: од пријаве, до израде распореда 
маступа и тонских проба, преко слања 
информација пријављеним такмичарима, до уноса 
оцена и објављивања резултата. Рад са подацима 
такмичара обавља се у складу са пропозицијама 
такмичања. 

По својој концепцији и реномеу, такмичење је 
јединствено у овом делу Европе и шире. 

18. 

Име и презиме представника 
Министарства просвете науке и 
технолошког развоја и/или Завода за 
унапређивање васпитања и 
образовања и Завода за вредновање 
квалитета образовања и 
васпитања(уколико је присуствовао 
такмичењу/смотри)   

 

4. 2. Циљеви такмичења 

Планирани циљеви такмичења остварени су у потпуности.  

Размена искустава и знања између ученика/студената различитих социјалних, културолошких, 
друштвених, образовних система; 

Афирмација постигнућа у образовно уметничком раду ученика и педагога и потврђивање 
позитивних аспеката у раду у међународном окружењу; 

Јединствена могућност инклузије такмичара свих узраста из ширег географског окружења на 
манифестацији која већ читаву деценију веома успешно афирмише организатора и локалну 
заједницу Раковице; 

Афирмација музичких и педагошких постигнућа једне од највећих музичких школа у земљи, али и 
музичких постигнућа и традиционалних вредности музичке педагогије града Београда и земље у 
целини; 

Могућност асимилације наших талентованих ученика у европску музичко образовање кроз 
интернационалне курсеве, размене студената, усавршавање код истакнутих светских педагога; 
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Афирмација средине у којој се одвија такмичење у културолошком смислу у земљама у оркужењу, 
земљама Европе и шире (Русија, Азербејџан...); 

Афирмација организатора који, иако потиче из мање локалне заједнице, успева да као чланове 
жирија окупи најзначајнија имена домаће и европске педагогије; 

Иновативност у реализацији такмичења обзиром на инклузију различитих старосних група 
различите врсте образовања, иновативност у начину оцењивања, вредновања и награђивања 
постигнућа; 

Више од хиљаду посетилаца из земље и иностранства има изузетан значај у културолошком, 
социјалном и привредном смислу за локалну средину у којој се такмичење одвија и град у целини; 

Отвореност за сарадњу, колегијални рад, размену искустава у циљу унапређења буџетског плана и 
финансија, односа са јавношћу, маркетинга, логистике и сл.  

Дугорочни циљеви се огледају у интезивираној сарадњи са образовним институцијама из земље и 
иностранства, реализација заједничких концерата солиста. 

4.3. Жири 

Такмичаре је оцењивао међународни жири, чији су чланови били признати светски и 
српски музички педагози, извођачи и композитори. Састав жирија се налази у склопу извештаја 
који су предати Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 

4. 4. Организација такмичења 

1. Обрада резултата 

Резултати и пласман такмичара су обрађивани аутоматски применом софтвера који је 
реализован посебно у ову сврху, а извештаји су у врло кртаком временском року након завршетка 
такмичења и обраде података, објављивани јавно на огласној табли школе, а затим и на веб 
презентацији такмичења. Дипломе су додељиване након објављивања пласмана, а садржале су 
податке о такмичару, освојеној награди, дисциплини и категорији.  

Првонаграђеним такмичарима додељене су плакете и медаље, а лауреатима пехари. Свим 
такмичарима уручени су пригодни поклони. Сви такмичари и учесници добијали су књиге 
такмичења са распоредом и програмом такмичења.  

Рад свих жирија је био ефикасан, усклађен са правилима и пропозицијама такмичења. 
Свим заинтересованим учесницима чланови жирија били су на располагању са образложењем и 
мишљењем о њиховом наступу и пласману.  

2. Сигурност такмичара 

За време трајања такмичења у школи су била организована дежурства професора и 
ученика, администрације и помоћног особља, као и МУП-а. Секретари жирија су били професори 
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школе, а директор школе је током целог такмичења био присутан и пратио реализацију такмичења, 
водећи рачуна да се такмичење одвија регуларно по правилима и пропозицијама.  

3.Интернет страна такмичења, мултимедијални садржаји  

Интернет странатакмичења (на адреси www.competition.msdjenko.edu.rs ) је ажуриран 
двојезично, на српском и енглеском језику. Пријављивање такмичара је обављано путем 
интернета. По објављивању резултата на месту одржавања такмичења, исти су били доступни на 
интернету.  

Интернет страна садржи информације о пласману награђених такмичара у свим 
дисиплинама/категоријама,статистику освојених награда и заступљености земаља, правилнике, 
пропозиције, актуелне информације и биографије свих чланова жирија. 

Школа поседује видео запис комплетног такмичења.  

4. Штампани материјал 

У прилогу достављамо и штампани материјал такмичења: 

 књижице такмичења са биографијама чланова жирија и списком такмичара 

 дипломе такмичења 

 комплетне резултате такмичења у свим дисциплинама и категоријама 

 правила и пропозиције такмичења 

 пријаву за такмичење 

5. Пратећи догађаји 

1. Почасне награде такмичења 

Музичка школа Даворин Јенко је поводом Међународног такмичења установила две 
почасне награде за изванредна достигнућа у области клавирске педагогије. 

Почасна награда Мирослава Лили Петровић се додељује клавирским педагозима, 
професорима основне и средње школе, за допринос развоју клавирске педагогије, дугогодишњу 
посвећеност неговању талената и изузетне резултате постигнуте у току педагошке каријере. 

Почасна награда Мирослава Лили Петровић додељена је професорки клавира из 
БеоградаОлги Бауер приликом свечаног отварања такмичења 31. јануара 2019. године. 

Почасна награда Андреја Прегер се додељује универзитетским професорима са изузетним 
педагошким резултатима. Награда се додељује за животно дело и подразумева допринос 
пијанизму на простору земаља бивше Југпславије и ванредну посвећеност педагогији.  

Почасна награда Андреја Прегер додељена је професору клавира Факултета музичке 
уметности у Београду Мирјани Шуица Бабић постхумно,  приликом свечаног отварања такмичења 
31. јануара 2019. године. 
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2. Концерти 

У оквиру такмичења орджан је концерт пијанисткиње Наталије Трул на концерту поводом 
отварања такмичења.  

 

3. Концерт лауреата 

Концерти лаурета такмичења одржани су у марту и априлу  у сали Културног центра Београд – 
Артгет и свечаној сали Руског дома у Београду. 

4. 6. Закључак 

Такмичење реализовано без проблема, у одличној атмосфери, уз поштовање распореда наступа 
такмичара и позитивне коментаре великог броја учесника.  

 

-ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА- 

Наставничко веће Музичке школе „ Даворин Јенко“ одржало је 16 седница као што је 
планирано. На сединицама се расправљало о успеху и дисциплини ученика, активностима за 
побољшање истих. Наставничко веће је редовно информисано о законским и подзаконским актима 
и обавезама везаним за законску регулативу од стране директора школе и секретара.Као и о новом 
наставном плану и програму ОМШ. 

Наставничко веће је разматрало „Извештај о раду школе за школску 2017/18.“, „Извештај о 
раду директора школе за школску 2017/18“, „План рада школе за школску 2018/19.“, „Извештај о 
раду школе за полугодиште 2018/19.“, „Извештај о раду директора за полугодиште 2018/19.“, 
„Акциони план“, „Школски програм за основну музичку школу-анекс“. 

Наставничко веће се још бавило питањима реализације међународног такмичења „Даворин 
Јенко“ и републичког такмичења за текућу годину. Инфоримасно је о реализацији и резултатима 
пријемног испита за средњу музичку школу. Наставничко веће је верификовало оцене и успех 
ученика, матурски испит. Извршен је избор ђака генерације за ОМШ и СМШ. 

У оквиру наставничког већа реализован је део стручног усавршавања у оквиру установе. 
Реализоване су следеће теме: 

 Резултати извршеног самовредновања за шк.год. 2017/2018. (Аница Бајагић,Емилија 
Марковић) септембар 

 Актуелности у образовању (Слађана Шегавчић и Славица Ђорђевић,октобар) 

 Остваривање професионалне улоге наставника у школи,презентација резултата (Данијела 
Мешановић и Аница Бајагић,новембар) 

 Иновативни часови у функцији стручног усавршавања и међупредметни приступ (Емилија 
Марковић,децембар) 
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 Кооперативно учење (Аница Бајагић,март) 

 Презентација остварених резултата по оконању међународног такмичења „Даворин Јенко“  
и Републичког такмичења(тим,април) 

Током целе школске године наставничко веће се бавило свим важним питањима за рад школе. 
Анализом успеха и владања ученика, смотрама, такмичењима, стручним усваршавањем. 
Распоредом годишњих испита и комисија. Реализован је тест знања из области заштите од пожара.  

 

-ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ  ВЕЋА ОМШ И СМШ- 

Одржан је одговарајући број седница ОМШ према предвиђеном плану. Тема су биле 
анализа успеха и владања ученика, као и мере побољшања истих. Праћено је изостајање ученика и 
разлози због којих долази до изостајања са наставе. Испраћено је прелазак ученика из једне у 
другу класу.Као и успех ученика. 

Одржано је 9 седница одељењског већа СМШ у току године. Вршена је анализа успеха и 
дисциплине ученика. Утврђиване су  васпитне  и васпитно-дисциплинске мере.Праћени су 
изостанци ученика и предлагане мере побољшања. Такође је урађена анализа успеха одељења. Као 
и верификација успеха и дисциплине на крају квалификационих периода. 

 

-ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА- 

У школској 2018/19. години одржан је двадесет и један састанак Педагошког колегијума. 
Састанцима је председавала директорка школе – Слађана Шегавчић, а присуствовали су чланови 
Педагошког колегијума: 

 Радослав Степић, помоћник директора, 

 Емилија Марковић, педагог, 

 Аница Бајагић, психолог, 

 Ненад Петковић, руководилац Стручног већа теоретског одсека, 

 Весна Милосављевић, руководилац Стручног већа клавирског одсека, 

 Маринка Лукић, руководилац Стручног већа одсека хармонике, 

 Марија Ковачевић, руководилац Стручног већа гудачког одсека, 

 Душан Савковић, руководилац Стручног већа дувачког одсека, 

 Ивана Петровић Гашић, руководилац Стручног већа соло певања, 

 Катарина Ерић, руководилац Стручног већа одсека гитаре, 

 Јелена Братић, руководилац Стручног већа општеобразовне наставе. 

У складу са годишњим планом рада, на сваком од састанака Педагошког колегијума 
подношен је извештај са седница Одељенских већа основне и средње школе, као и са седница 
Стручних већа одсека (актива), поводом којих су разматрана питања владања ученика, редовности 
похађања наставе, као и успеха ученика. Анализиран је постигнути успех ученика на крају 
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класификационих периода, евидентирани су ученици са слабим оценама као и ученици који 
изостају са наставе. Договорен је, након консултација са одељењским старешинама и педагошко-
психолошком службом, начин рада са ученицима којима је потребна додатна подршка, уз 
уважавање индивидуалних карактеристика ученика. 

Потом, пратили смо ток реализације планираних стручнних усавршавања запоследних, 
планирали одржавање Јавних часова, смотри, преслушавања, угледних и огледних часова. Вођена 
је евиденција о ученицима који су престали да похађају наставу, као и о ученицима који су 
поднели молбе за убрзано напредовање (а које су усвајане или не на Наставничком већу). 

На седници Педагошког колегијума, одржаној 17. 10. 2019. били смо једногласни у давању 
позитивног мишљења нашој колегиници Емилији Марковић, педагогу школе, у вези са стицањем 
звања педагошког саветника. 

Праћено је учешће наших ученика на такмичењима и Фестивалу музичких и балетских 
школа Србије, изнесени су предлози и планови за такмичења која ће бити одржана у току другог 
полугодишта. Уочен је пропуст у раду на часовима камерне музике, те је утврђено да би у 
будућности требало више радити на оснаживању камерних ансамбала. 

На последњој седници Педагошког колегијума у првом полугодишту, Слађана Шегавчић, 
директорка школе, дала је детаљна упутства у вези са израдом Извештаја о раду стручних већа и 
тимова, и обавестила све чланове Педагошког колегијума да извештаје о полугодишњем раду 
шаљу Емилији Марковић, педагогу школе. 

У другом полугодишту смо се, поред праћења успеха ученика, бавили и припремањем 
програма за концерте поводом Дана школе, предлозима (односно допунама) за нови школски 
програм за основну школу, и то за одсеке: дувачки, удараљке, соло певање, солфеђо и упоредни 
клавир, организовањем испита и испитних комисија – за пријемне испите, али и за полагање 
годишњих и матурских (завршних) испита. 

На седницама одржаним у августу планирали смо активности за наредну школску годину и 
одредили термине одржавања писмених вежби, смотри, јавних часова и преслушавања за 
такмичења, заказали датуме полагања пријемних испита за основну и средњу школу, као и дан 
одржавања свечаног концерта поводом Дана школе у школској 2019/2020. години. Направљен је 
план стручног усавршавања у оквиру установе, као и онај који се односи на акредитоване 
семинаре. Предложено је осам семинара (и једна међународна конференција) којима су обухваћене 
све четири компетенције, а који се односе на интересовања и потребе наставника запослених у 
уметничким, односно музичким школама. Поред семинара које смо предложили на Педагошком 
колегијуму, а који представљају заједничке предлоге руководилаца свих стручних већа, запослени 
могу да одаберу и неке друге семинаре, у складу са личним планом стручног усавршавања и 
афинитетима. 

Руководилац Стручног већа општеобразовне наставе 

Јелена Братић 
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-ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА- 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА - КЛАВИР 

 

 Школска година 2018/2019. 

 

1. НАСТАВНИЦИ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 

 

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Весна Милосављевић Мина Ристић  

Милица Павловић Ана Ковачевић  

Ана Јанковић Мирко Јорговић  

Ивана Јелић  Дијана Ђорић  

Јулија Цвитковац Марко Богдановић   

Татјана Ћурчин Борис Ванчев  

Ивана Тодоровић Жељко Благојевић  

Бојана Б.Симишић Дејан Јелић  

Катарина Феодоровић   

Ивана Смолчић - Томовић    

Ана Васић    

Наташа Ђ. Исић   

Снежана Ђеновић   
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Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Катарина Филиповић   

Ксенија Јовановић   

Марија Јанковић    

Сања Кнежевић   

Синиша Грудић   

Мaријана Ковачевић   

Дијана Лулић   

Данијела Кандић   

Јелена В.Шаховић   

Викторија Миливојевић   

Теодора Милановић   

Драгомир Братић   

Павле Илић   

 

2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 17. 10. 2018. 8 28. 05. 2019. 

2 14. 11. 2018. 9 30. 05. 2019. 

3 26. 12. 2018. 10 07. 06. 2019. 

4 30. 01. 2019. 11 14. 06. 2019. 

5 27. 02. 2019. 12 20. 06. 2019. 

6 24. 04. 2019. 13 19. 08. 2019. 

7 25. 05. 2019.   
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3. СМОТРЕ 

 ОМШ,ОМШ УПОР.КЛ. 
СМШ: 
ВИ;ТО;УПОР.КЛ.С.П;ЧСЛ. 

Разред 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Број одржаних смотри 1 1 1 1 1 1 8 5 8 7 

 

3.1 Извештај 

Према плану за школску 2018./2019.одржане су смотре за ученике основне школе (за 
3.,4.,5.,6.разред), упоредног клавира одсека за соло певање,по одељењима. На смотри, ученици су 
озбиљно схватили  и  испунили захтеве плана и програма, што се види из извештаја са свих 
одељења. Препорука је да треба мотивисати ученике кроз јавне часове, групне часове, свирање 
пред другим ученицима, кроз анализирање и коментарисање самог свирања са осталим ученицима. 
Подстицати их на самостални рад. Такође, одржане су смотре за ученике ВИ и ТО одсека средње 
школе, као и за ученике упоредног клавира средње школе одсека за соло певање. На смотри 
предмета читање с листа, ученици ВИ одсека показали су напредак у односу на претходне године. 
Сви ученици су показали одређени ниво техничких и музичких способности.  

У новембруодржана је смотра технике (скале и етиде према плану и програму) ученика СМШ ВИ 
одсека (главни предмет клавир). Резултати смотре указали су на то да су наши ученици и 
наставници веома озбиљно и професионално схватили захтеве смотре. Сваке године се види 
напредак у смислу квалитета свирања ученика.  

 Чланови стручног  већасу сваком ученику образложили  своје мишљење о наступу на смотри и 
дали препоруку за даљи рад. 

 

4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број 58 30 

 

4.1 Извештај 

Према плану рада стручног већа клавирског одсека, одржани су сви планирани интерни и јавни 
часови. Због великог броја кандидата на јавним часовима, одржани су јавни часови по одељењима, 
као и јавни часови ученика који се спремају за предстојећа такмичења. Такође, одржана су 
преслушавања за предстојећа такмичења ( Међународно „Даворин Јенко“, Републичко 
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такмичење). Број ученика ове године је нешто мањи, у односу на претходне, па је тако ове године 
на првом преслушавању приступило 39 ученика. Наставници : Маријана Ковачевић,  Данијела 
Кандић, Татјана Ћурчин,  Ивана Тодоровић,  Ана Васић,  нису имали кандидате за преслушавање, 
( јер ученици не желе да се такмиче, нису довоњно вредни...) Због великог броја кандидата на 
јавним часовима , ове школске године, на клавирском активу је заказано више термина, по три и 
више јавних часова у једном месецу . У току првог полугодишта, одржано је 8 огледних часова, 
где ученици клавирског одсека,  активно учествују. Анализа 4 фуге, је огледни час одржан у 
сарадњи са теоретским одсеком, Јесењи концерт, у организацији наставника ио „ БранкоЋопић“; 
Документарни филм, ио „14. октобар“ и  „Ћопић“; Концертна пракса ио „Андрић“, 3 
Новогодишња концерта на ио Барајево, „14. октобар“, матична школа; Музички правци и њихови 
истакнути  представници ио „ БранкоЋопић“. У првом полугодишту је остварена сарадња са  
професорима из иностранства Јуриј Стародубчев , Ловре Марушић и Наталија Трул, они су 
одржали мастер клас у салама наше школе , где су се и овог пута радо одазвали ученици наше 
школе. 

 

5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

Концерт центра за едукацију М. 
Богић у МШ „Ж. Грбић „ Ваљево 

Леопнтина Николић 5.омш А. Ковачевић 

Музеј позоришне уметности, 
концерт Мастер Арт талената 

Нађа Алексић 4.омш А. Ковачевић 

Леонтина Николић 5.омш А. Ковачевић 

Василије Пуцар 2.смш А. Ковачевић 

галерија Полет , рођендан пројекта 
„Класика у посети“ 

Василије Пуцар 2. смш А. Ковачевић 

Музеј позоришне уметности, 
Јесењи концерт Мастер Арт 
талената  

Александар Николић 3. омш А. Ковачевић 

Галерија Коларчеве Задужбине 
Концерт Мастер Арт солиста  

Василије Пуцар 2. смш А. Ковачевић 

Кућа Краља Петра Концерт Мастер 
Арт талената  

Александар Николић 3. омш А. Ковачевић 

Нађа Алексић 4. омш А. Ковачевић 

Леонтина Николић 5 омш А. Ковачевић 
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Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

Народна библиотека Србије Василије Пуцар 2. смш А. Ковачевић 

Полугодишњи концерт омш „ 
Бранко Смиљанић“ КЦ Градишке, 
Република Српска 

Василије Пуцар 2. смш А. Ковачевић 

Концерт клавирске секције у МШ 
„Славенски“ Београд 

Јана Мустур 6. омш  М. Ристић 

Концерт клавирске секције МШ“ 
Станковић“ 

Вук Михаиловић 3. омш Д. Братић 

Лара Арбајтер 6. омш Д. Братић 

Концерт Мастер Арт Академије, 
кућа Краља Петра  

Лара Арбајтер6. омш Д. Братић 

Катарина Братић 3.oмш Д. Братић 

 Андријана Ружић 1. смш Д. Братић 

Концерт Мастер Арт 
Академије,Арт Гет галерија 

Лара Арбајтер 6. омш Д. Братић 

Андријана Ружић 1. смш Д. Братић 

Концерт Мастер Арт Академије, 
кућа Краља Петра  

Лара Арбајтер 6. омш Д. Братић 

Матија Дан 3. омш Д. Братић 

Катарина Братић 3.омш Д. Братић 

Андријана Ружић 1. смш Д. Братић 

Концерт Мастер Арт Академије , 
Музеј позоришне уметности 
Србије 

Лара Арбајтер 6. омш Д. Братић 

Новогодишњи гала концерт „ 
велика музичка бајка“ Сава 
центар,солиста са оркестром Дечје 
филхармоније 

Лара Арбајтер 6. омш Д. Братић 

 

Концерт Мастер Арт Академије, 
центар Шумице 

Лара Арбајтер 6. омш Д. Братић 

Катарина Братић 3. omш Д. Братић 
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Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

 Вук Михаиловић 3. омш Д. Братић 

Гала концерт Мастер Арт 
Академије, Задужбина илија М. 
Коларца 

Лара Арбајтер 6. омш Д. Братић 

Катарина Братић 3.омш Д. Братић 

Вук Михаиловић 3. омш Д. Братић 

Новогодишњи концерт „Отмено“, 
Сава Центар, солиста са дечјом 
филхармонијом 

Лара Арбајтер 6. омш Д. Братић 

 

Праг Руски дом Матија Дан 3.омш Д. Братић 

Народна библиотека  Матија Дан 3. омш Д. Братић 

Центар за културу Раковица, 
књижевно вече 

Катарина Братић 3.омш Д. Братић 

Концерт у галерији Коларчеве 
задужбине  

Катарина Братић 3.омш Д. Братић 

 

Концерт секције МШ Јенко Калина Деспот 6. омш С.Ђеновић 

Мина Марјановић 3. омш В. Милосављевић 

Василије Пуцар 2.смш А. Ковачевић 

Солистички концерт , Народно 
позориште у Форли, Италија 

Тамара Стефановић 3. смш Д. Братић 

Клавирска секција МШ Лисински Катарина Братић 3.омш Д. Братић 

 Леонтина Николић 5. омш А. Ковачевић 

Клавирска секција МШ Вучковић  Вук Михаиловић 3.омш      Д. Братић 

Лара Арбајтер 6.омш Д. братић 

Тамара Стефановић 2. смш Д. Братић 

италијански културни 
центарМастер Арт академија 

Нађа Алексић 4. омш А. Ковачевић 

Леонтина Николић 5. омш А. Ковачевић 

Василије Пуцар 2. смш А. Ковачевић 
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Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

Музеј позоришне уметности 
Мастер Арт талената 

Нађа Алексић 4. омш А. Ковачевић 

Леонтина Николић 5. омш А. Ковачевић 

Василије Пуцар 2. смш А. Ковачевић 

Павињон Цвијета Зузорић изложба 
УЛУС-а 

Василије Пуцар 2. смш А. Ковачевић 

Концерт награђених ученика 
такмичења Даворин Јенко – Руски 
дом 

Матија Дан 3. омш Д. Братић 

Вук Благојевић 3. омш А. Јанковић 

Катарина Братић 3. омш Д. Братић 

Јаков Марјановић 3. омш С. Ђеновић 

Вук Михаиловић 3. омш Д. Братић 

Мила Јањић 1. смш К. Феодоровић 

Лара Арбајтер 6. омш Д. Братић 

Василије Пуцар 2. смш А. Ковачевић 

Дан школе – Италијански културни 
центар 

Софија Симоновић 1. омш В. Милосављевић 

Василије Пуцар 2. смш А. Ковачевић 

Дан школе – Коларчев Народни 
Универзитет 

Лара Арбајтер 6. омш Д. Братић 

Радост музицирања 
МШ“Мокрањац“ Београд  

Калина Деспот 6. омш С. Ђеновић 

Концерт клавирске секције 
„К.Манојловић“ 

Калина Деспот 6. омш С.Ђеновић 

Љубица Миловановић 4. смш С. Ђеновић 

Концерт клавирске секције ФМУ Лара Арбајтер 6. омш Д. Братић 

Василије Пуцар 2. смш А. Ковачевић 

Концерти( два) у Педагошком 
музеју „ Фестивал музичких 

Јована Вујчић 3. омш С. Грудић 

Давид Капларевић 3. омш С. Грудић 
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Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

школа“ Београд Захарије Срдић 2. омш К. Филиповић 

Јелисавета Срдић 2. омш К. Филиповић 

Нађа Алексић 4. омш А. Ковачевић 

Леонтина Николић 5. омш А. Ковачевић 

Петра Дудок 2. омш И. Тодоровић 

М.Томовић;А. Јеремић 3. смш В. Милосављевић 

Василије Пуцар 2. смш А. Ковачевић 

Ангелина Јеремић 3. смш С. Грудић 

Нађа Милановић 1. омш Ј. Цвитковац 

Љубица Гојковић 3. смш Ј. Цвитковац 

 

6) УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

Врста пројекта, датум Извештај 

14. Међународно такмичење 
Даворин Јенко, фебруар 2019. 

У току целог првог полугодишта као и до самог почетка 
такмичења, (01.02.2019.), трају припреме за  XVI Међународно 
такмичење Даворин Јенко. Организациони одбор са члановима 
клавирског актива Ана Јанковић, Синиша Грудић, Драгомир 
Братић, Мина Ристић, Весна Милосављевић, учинио је да 
клавирски део такмичења буде добро организован, у најбољем 
реду и лепој атмосфери. 

 

7. ТАКМИЧЕЊА 

Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Међународно такмичење 
„Piano Seasons in Prague“ 
септембар 2018. 

Андријана Ружић 1. смш, у 
дуу 

Д. Братић прва 

Катарина Братић 3. омш Д. Братић прва, лауреат 

Матија Дан 3. омш Д. Братић прва 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Међународно такмичење 
„Иван Ријавец“ Рогашка 
Слатина октобар 2018 

Катарина Братић 3. омш Д. Братић прва, лауреат 

Матија Дан 3. омш Д. Братић прва 

16.Међународно такмичење 
„Даворин Јенко“ фебруар 
2019. 

Софија Симоновић 1.омш В. Милосављевић прва 

Вук Михаиловић 3.омш Д. Братић прва – лауреат 

Дан Матија 3. омш Д. Братић прва 

Вук  Благојевић 4. омш А. Јанковић прва 

Снежана Недељковић 1.омш Т. Милановић трећа 

Зоран Вулетић 2. омш Т. Милановић трећа 

Максим Кнежевић 2. омш  П. Илић друга 

Ања Мрковић  М. Павловић друга 

Катарина Братић 3. омш Д. Братић прва – лауреат 

 Мина Марјановић 3. омш В. Милосављевић друга 

Калина Деспот 6. омш С. Ђеновић друга 

Леонтина Николић  5. омш А. Ковачевић трећа 

Александра Ненадовић 
5.омш 

П. Илић похвала 

Љубица Околишанов К. Јовановић похвала 

Лара Арбајтер 6. омш Д. Братић прва 

Милица Михаиловић 1. смш Д. Братић друга 

Мила Јањић 1. смш К. Феодоровић друга 

Тамара Михаиловић 1. смш Д. Братић трећа 

Јана Мустур 6. омш М. Ристић трећа 

Ивана Зелембаба 1. смш Б.Б. Симишић трећа 

Доротеа Прља 6. омш М. Јанковић похвала 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Милица Томашевић 1. смш Ј. Цвитковац похвала 

Василије Пуцар 2. смш А. Ковачевић друга 

Софија Дамњановић 4. смш А. Јанковић похвала 

Милица Томовић 3. смш Н.Ђ. Исић без пласмана 

23.Међународно такмичење 
младих пијаниста Шабац  
март 2019. 

 Матија Дан 3. омш Д. Братић прва 

Јаков Марјановић 3.oмш С Ђеновић прва 

Вук Благојевић  3.oмш А. Јанковић прва 

Калина Деспот 6.омш С. Ђеновић друга 

Мила Јањић 1.смш К.Феодоровић прва 

Меморијал „Душан 
Протић“МШ Лисински“ 
март 2019. 

Василије Пуцар 2.смш А. Ковачевић прва 

 Леонтина Николић 5.омш А. Ковачевић прва 

Александра Ненадовић 
5.омш 

П. Илић прва 

Такмичење „Бинички“ 
април 2019. 

Лазар Антић 2. омш С. Кнежевић прва 

Републичко такмичење 
април 2019. 

Мила Јањић 1.смш К. Феодоровић друга 

Леонтина Николић 5. омш А. Ковачевић  похвала 

Василије Пуцар 2. смш А. Ковачевић прва 

Милица Томовић 3. смш Н. Ђ. Исић трећа 

Јана Мустур 6. омш М. Ристић трећа 

Мина Марјановић 3. омш В. Милосављевић друга 

Љубица Миловановић 4. 
смш 

С. Ђеновић трећа 

Калина Деспот 6. омш С. Ђеновић друга 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Јаков Марјановић 3. омш С. Ђеновић прва 

Матија Дан  3. омш Д. Братић прва 

Катарина Братић 3. омш Д. Братић прва 

Вук Михаиловић 3. омш Д. Братић прва 

Лара Арбајтер 6. омш Д. Братић прва – лауреат 

Нађа Милановић 1. омш Ј. Цвитковац друга 

Ивана Зелембаба 1. смш Б. Б. Симишић друга 

17. Музички фестивал  Уб 
мај 2019. 

Нађа Алексић 4.омш А. Ковачевић прва 

Фестивал музичких школа 
Србије – Параћин мај 2019. 

Вук Михаиловић 3. омш Д. Братић  прва 

Међународно такмичење 
„Слобомир“ мај 2019. 

Нађа Алексић 4. омш А. Ковачевић друга 

Леонтина Николић 5. омш А. Ковачевић прва 

Василије Пуцар 2. смш  А. Ковачевић прва - лауреат 

Мали виртуоз МШ“ 
Коњовић“ Београд мај 2019. 

Јана Дедијер Д. Кандић друга 

Лазар Танасијевић 2. омш Т. Милановић трећа 

Снежана Недељковић 1. омш Т. Милановић прва 

4.Интернационални 
фестивал „Примавера“ 
Бијељина мај 2019. 

Лара Арбајтер 6. омш  прва - лауреат 

Матија Дан 3. омш Д. Братић прва 

Катарина Братић 3. омш Д. Братић прва - лауреат 

6. фестивал пианизма С. 
Митровица мај 2019. 

Матија Дан 3. омш Д. Братић прва 

Петер Топерзер 
Интернационално  пиано 
такмичење Кошице 
Словачка април 2019. 

Лара Арбајтер 6 омш Д. Братић четврто место 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

1. Интернационално 
такмичење Карл Марија вон 
Вебер, Дрезден , април 
2019. 

Лара Арбајтер 6. омш Д. Братић Друга (у 2. 
категорији), и 
специална (у 1. 
и 2. кат.) 

Катарина Братић 3. омш Д. Братић прва 

6. Међународно 
пијанистичко такмичење 
Смедерево, мај 2019. 

Љубица Миловановић 4. 
смш 

С. Ђеновић трећа 

Meморијал Аца Панић 
Младеновац мај 2019. 

Јана Мустур 6.омш М. Ристић прва 

Mеђународно такмичење 
LES CLES D OR Штип 
Македонија мај 2019. 

Леонтина Николић 5.омш А. Ковачевић прва лауреат 

6. Међународно такмичење 
Смедерево мај 2019. 

Дуња Геров 2. смш Б.Б. Симишић трећа 

    

 

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

-Професионализација одељенских старешина у сарадњи са родитељима- 

присутни:Дијана Ђорић;Марија Јанковић; Смолчић Томовић Ивана; 
Татјана Ћурчин; Ана Ковачевић; Ксенија Јовановић;  

СВП (стручно веће 
предмета)септембар 

тема: Презентација 
резултата 
самовредноваања 

предавачи: Аница 
Бајагић и Eмилија 
Марковић 

-Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих 
резултата у музичкој школи- 

присутни: Павле Илић; Дијана Лулић; Синиша Грудић; Борис ванчев; 
Весна Милосављевић 

СВП октобар 

Стручни осврт: 

Актуелности у 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

образовању 

предавачи:Славица 
Ђорђевић и Слађана 
Шегавчић 

Стручни осврт: 
анализа одржаних 
јавних часова 

-Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења- 

присутни: Павле Илић; Дијана Лулић; Синиша Грудић; Борис ванчев; 
Весна Милосављевић 

СВП новембар 

Стручни осврт: 
анализа одржаних 
смотри ученика омш и 
смш 

Стручни осврт: 
анализа одржаних 
јавних часова 

-Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима- 

присутни: Павле Илић; Дијана Лулић; Синиша Грудић; Борис ванчев; 
Весна Милосављевић 

Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих 
резултата код ученика у музичкој школи. присутни: Бојана Божић 
симишић, Ђеновић Снежана, Ћурчин Татјана, феодоровић Катарина, 
Живојиновић Павле, Јанковић Ана, Кандић Данијела, Кнежевић Сања, 
Ковачевић Маријана, Смолчић Томовић Ивана. 

СВП децембар 

Стручни осврт: 
анализа јавних часова; 

Стручни осврт:анализа 
преслушавања 
кандидата за 
такмичења 

Стручни осврт: 
анализа одржаних 
смотри 

Иновативни часови у 
функцији  интерног 
стручног 
усавршавања, 
предавач: Емилија 
Марковић 

-Конфликти између наставника и родитеља и стратегија решавања- 

присутни: Павле Илић; Дијана Лулић; Синиша Грудић; Борис Ванчев; 

СВП јануар 

-Стручни 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

Весна Милосављевић осврт:анализа 
преслушавања 
ученика за Републичко 
такмичење 

Мастер клас Наталије 
Трул 

 СВП фебруар 

Стручни осврт: 

Такмичење „Даворин 
Јенко“ 

Мастер клас Ловре 
Марушић 

 СВП март 

Мастер клас Ловре 
Марушић 

Концерт солистички 
Мирка Јорговића 

 СВП април 

-Стручни 
осврт:анализа 
резултата Републичког 
такмичења 

-Концерт ученика у 
Руском дому 

-Концерт солистички 
Иване Смолчић 
Томовић 

-Концерти поводом 
Дана школе Коларчева 
задужбина 

 СВП мај 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

Стручни осврт: 
анализа одржаних 
смотри ОМШ и СМШ 

-Концерт поводом 
Дана школе у 
Италијанском 
културном центру 

-Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених 
технологија- 

присутни: Ксенија Јовановић;Ивана Смолчић Томовић; Ивана 
Тодоровић; Катарина Феодоровић; Јулија Цвитковац; Маријана 
Ковачевић; Сања Кнежевић; Ана Јосић 

СВП јун 

-ДВА концерта 
ученика у Педагошком 
музеју ( у сали и у 
дворишту) 

-Школско законодавство, основа развоја образовања и васпитања- 

присутни: Ана Ковачевић; Мина Ристић; Теодора Милановић; Борис 
Ванчев; Павле Илић; Милица Павловић; Дејан Јелић 

СВП Јул 

-Школско законодавство, основа развоја образовања и васпитања- 

присутни: Мина Ристић; Теодора Милановић; Борис Ванчев; Павле Илић 
Милица Павловић;  Дејан Јелић     

СВП Август 

 

-Стереотипи и предрасуде , шта и како са њима- 

присутни: Јулија Цвитковац; Марија Јанковић; Ивана Јелић; Мирко 
Јорговић; Ксенија Јовановић; Данијела Кандић; Сања Кнежевић; 
Маријана Ковачевић; Виктзорија Миливојевић; Милица Павловић; 
Снежана Ђеновић; Ивана Смолчић Томовић;                                                   

СВП Август 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

На седницама стручног већа увек јеприсутна отвореност међу колегама, заједнички су решавани 
текући проблеми (мотивација ученика, припрема ученика за јавни наступ и такмичења, 
дисциплина и рад ученика у току школске године и томе слично), једногласно су доношене одлуке 
на нивоу стручног већа.  Стручно веће клавирског одсека у великој мери сарађује са другим 
одсецима школе, па тако ученици основне музичке школе наступају у камерним саставима, одлазе 
на такмичења, доносе награде. На основу искуства из ове школске године, стручно веће је 
предложило тимски рад са ученицима средње школе, као и чешће одвојене јавне часове и 
концерте. На стручним активима одржани су сви планирани сати усавршавања.  Може се рећи да 
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је клавирски одсек компатибилан, да о свим питањима отворено разматра.Међусобна сарадња и 
подршка , у великој мери је заступљена.  

Одржани су сви планирани јавни, интерни часови  и родитељски састанци. У току првог 
полугодишта одржана су  и преслушавања ученика који се спремају за Међународно такмичење 
Даворин Јенко, Републичко  такмичење као и остала такмичења. На преслушавању, наступило је 
39 ученика. Пажљиво и једногласно, уз коментарисање свирања сваког кандидата, изабрали смо 
ученике за предстојећа такмичења. 

У току првог и другог полугодишта, стручна усавршавања у оквиру актива су се одвијала по плану 
,(на седницама стручног актива,  наставничких већа, kao и посебним терминима). У овој школској 
години, клавирски актив се определио, између осталог, за огледне часове као усавршавање у 
оквиру установе, имајући у виду интересовање и ученика а и наставника. Теме стручног 
усавршавања су биле и анализа наступа ученика на јавним часовима и концертима, анализа 
преслушавања ученика за предстојећа такмичења, мастер клас,  као и унапређивање рада, 
мотивација ученика, систем оценивања ученика. 

У току првог полугодишта, одржани су  мастер класови Јурија Стародубчева, Ловра Марушића , 
Наталије Трул. Мастер класови су изазвали одушевљење колега клавирског одсека, као и ученика, 
са предлогом да овакви скупови постану традиција. 

Клавирска секција града Београда и ове године је организовала, сваког месеца концерте ученика, 
сваког месеца у некој другој школи, што је радо прихваћено од стране колега и ученика 
клавирског одсека наше школе. 

Стручно веће ће у наредном периоду радити на подизању нивоа квалитета свирања ученика СМШ, 
као и на њиховој мотивацији за успешнију реализацију предвиђеног плана и програма. Поред тога, 
чланови актива ће интензивно радити на подршци и неговању успешних ученика у ОМШ, као и на 
развоју љубави према музици, свирању и описмењавању свих ученика клавирског одсека. 

 

Руководилац СВП 

Весна Милосављевић 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА - ГИТАРА 

 

 Школска  година 2018./2019. 

 

1. НАСТАВНИЦИ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 
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Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Славко Илић Александар Хаџи Ђорђевић Од 06. 05. 2019. г. Јелена 
Ивановић дошла на место 
Славка Илића 

Стефан Шаларевић   

Драганче Павловић   

Жељко Старчевић   

Реља Турудић   

Катарина Јеремић   

Наталија Мацура   

Душан Поповић Липовац   

 

2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 14. 09. 2018.  9 28.05. 2019. 

2 17. 10. 2018.  10 30. 05. 2019. 

3 14. 11. 2018.  11 07. 06. 2019. 

4 26. 12. 2018.  12 14. 06. 2019. 

5 30. 01. 2019.  13 20. 06. 2019. 

6 27. 03. 2019. 14 19. 08. 2019. 

7 24. 04. 2019. 15 30. 08. 2019. 

8 25. 05. 2019.   

 

3. СМОТРЕ 

                ОМШ     СМШ И ЧИТАЊЕ С ЛИСТА 

Разред 1 2  5    1 2  4 
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Број одржаних смотри 1 2  1    4 3  4 

 

3. 1 Извештај 

Прво полугодиште:Смотра из гитаре за други и пети разред основне школе и први, други и четврти 
разред средње школе је одржана 12. 12. 2018.године, на два одељења, у „Матичној школи“ и „14. 
октобру“. Смотри су приступили сви ученици наведених разреда. Смотра из читања с листа је 
takođe одржана 12.12.2018., сви ученици су присуствовали и веома успешно се показали у читању 
непознатог нотног текста. Стручно веће одсека договорило се око сатнице, дана одржавања 
смотри, начина испитивања ученика школе. Такође, договор је да ученици школе свирају по етиду 
и скалу, а евалуација напретка и постигнућа врши се уз разговор са наставником. 

Друго полугодиште: Смотра из гитаре за први и други разред основне школе је одржана 14. 05. 
2019. године, на два одељења, у „Матичној школи“ и „14. октобар“. Смотри су приступили сви 
ученици наведених разреда. Смотра из читања с листа је такође одржана 14. 05. 2019., сви ученици 
су присуствовали и веома успешно се показали у читању непознатог нотног текста. Стручно веће 
одсека договорило се око сатнице, дана одржавања смотри, начина испитивања ученика школе. 
Такође, договор је да ученици првог и другог разреда свирају етиду, два комада и скалу, а 
евалуација напретка и постигнућа врши се уз разговор са наставником. Смотра из камерне музике 
се одржала 13.05. 2019.г. у 10ч на одељењу „14. Октобар“, сви ученици су приступили истој. 

 

4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број 16 7 

 

4. 1 Извештај 

Прво полугодиште:Све класе су организовале по један интерни час у предходном периоду. 
Интерни часови су планирани и реализовани по одељењима. Јавни часови су били организовани  
18.10. 2018., 30.11. 2018., 27. 12. 2018. И 25.01.2019, на издвојеном одељењу „14. Октобар“ са 
почетком у 19ч. Посећеност јавним часовима била је задовољавајућа, али је препоручено да се 
наставници више посвете припреми програма и анимацији родитеља, односно публике и активније 
учествују у организацији.  

Друго полугодиште:Први јавни час у другом полугодишту био је одржан 22.03.2019.године у 19ч 
на издвојеном одељељу „14. Октобар“. Други јавни час био је одржан 18.04.2019.године у 19ч на 
издвојеном одељењу „14. Октобар“. Трећи јавни час је уједно био и огледни час, који се одржао 
такође на издвојеном одељењу „14. Октобар“ са почетком у 19ч, 15. 05. 2019. године. 
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5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

Гостовање школе на сајму књига у 
Београду, 26.10.2018.године 

Иван Паска 4. Смш, 

Александар Јовановић 4. Смш  

Реља Турудић 

Наталија Мацура 

Отварање изложбе слика Радице 
Вукосављевић у кући Ђуре 
Јакшића, 10.01.2019.године 

Иван Паска 4. Смш, 

Александар Јовановић 4. Смш  

Реља Турудић 

Наталија Мацура 

Концерт поводом Дана школе, 
Италијански Културни Центар у 
Београду, 10. 05.2019. године 

Матеја Вујић 4. Омш  

Иван Харшић 4. Омш 

Виктор Миленовић 3. Омш 

Иван Паска 4. Смш  

Стефан Шаларевић 

Драганче Павловић 

Катарина Јеремић 

Реља Турудић 

Солистички концерт матураната, 
Галерија Центра за културу и 
образовање Раковица, 
05.06.2019.године 

Иван Паска 4. Смш, 

Александар Јовановић 4. Смш  

Реља Турудић 

Реља Турудић 

Гостовање МШ „Даворин Јенко“, 
концерт, Педагошки музеј у 
Београду, 07.06.2019.године 

Матеја Вујић 4. Омш  

Иван Харшић 4. Омш 

Јелисавета Рендулић 1. Омш 

ТРИО- Александар Јовановић 4. 
Смш 

Иван Паска 4. Смш 

Лена Недељковић 4. Смш 

Стефан Шаларевић 

Драганче Павловић 

Драганче Павловић 

Наталија Мацура 

Гостовање МШ „Даворин Јенко“, 
концерт, Педагошки музеј у 
Београду, 14.06.2019.године 

Лара Ташков 5. Омш  Драганче Павловић 

Промоција књиге, 15.04.2019. у 
Београду 

Александар Јовановић 4. Смш Реља Турудић 

Књижевно вече, 13.05.2019. у Александар Јовановић 4. Смш Реља Турудић 
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Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

Београду 

Улица отвореног срца у 
организацији СО Нови Београд, 11. 
05. 2019. године 

Александар Јовановић 4. Смш 

Иван Паска 4. Смш  

Реља Турудић 

Реља Турудић 

 

6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

Врста пројекта, датум Извештај 

Огледни час, 27.12.2018. у 
19:30ч, на одељењу 
„14.октобар“ 

Јавни/огледни час је имао  циљда деца искажу своју 
креативностt, поред свог талента за музику. Oво је одличан 
примерда деци покажемо како јавни наступ не мора бити 
пропраћен стресом,tј. Тремом,већ може бити забаван.Професори 
су заједно са својим ученицима организовали прекрасан 
маскембал,где је присуствовао и педагог школе Емилија 
Марковић. 

Огледни час, 15.05.2019. у 19ч, 
на одељењу „14.октобар“ 

Професори су заједно са својим ученицима организовали 
огледни час под називом „концерта пракса“ који је имао за циљ 
да ученицима освести значај и лепоту јавног наступа, концерт је 
био сјајан и успешан, где је присуствовала и потврдила педагог 
школе Емилија Марковић. 

 

7. ТАКМИЧЕЊА 

Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

X ваљевско такмичење „ 
Живорад Грбић“ – 
Ваљево, 09.12.2018. 

Mатија Трбојевић 2. ОМШ Kaтарина Јеремић 

 

1. награда 

 

X ваљевско такмичење „ 
Живорад Грбић“ – 
Ваљево, 09.12.2018. 

Богдан Драгањац 2. ОМШ Катарина Јеремић 

 

2. награда 

X ваљевско такмичење „ 
Живорад Грбић“ – 
Ваљево, 09.12.2018. 

Димитрије Стојковић  2. 
ОМШ  

Стефан Шаларевић 

 

2. награда 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

X ваљевско такмичење „ 
Живорад Грбић“ – 
Ваљево, 09.12.2018. 

Матеја Вујић 4. ОМШ Стефан Шаларевић 

 

1. награда 

X ваљевско такмичење „ 
Живорад Грбић“ – 
Ваљево, 09.12.2018. 

  Иван Харшић 4. ОМШ Драганче Павловић 

 

1. награда 

3.Класик Арт фестивал, 
„Михаило 
Вукдраговић“,Шабац, 
25.02.2019. 

Анђела Бекрић 2 СМШ 

Милица Михаљчић 2 
СМШ 

Катарина Јеремић 

Бојана Божић Симишић 

1. награда 

XX. Гитар арт 
фестивал,Београд, 12-
17.03.2019. 

Матеја Вујић 4. ОМШ  Стефан Шаларевић 

 

10.место 

XX. Гитар арт 
фестивал,Београд, 12-
17.03.2019. 

Анђела Бекрић 2 СМШ 

Милица Михаљчић 2 
СМШ 

Катарина Јеремић 

Бојана Божић Симишић 

5.место 

XX. Гитар арт 
фестивал,Београд, 12-
17.03.2019. 

Анђела Бекрић 2 СМШ Александар Хаџи 
Ђорђевић 

5.место 

2.Међународно 
такмичење камерне 
музике Оливера 
Ђурђевић, Београд, 
29.03.2019. 

 Анђела Бекрић 2 СМШ 

Милица Михаљчић 2 
СМШ 

Катарина Јеремић 

Бојана Божић Симишић 

1.награда 

VIII,Међународно 
такмичење гитариста, 
„Гитас“,Украјина-Кијев, 
29.03.2019. 

Виктор Миленовић 3. 
ОМШ 

Катарина Јеремић 

 

4.место 

Међународно  такмичење 
„Дани музике“, Бачка 
Топола, 28.03.2019. 

Иван Паска 4. СМШ Реља Турудић 1.награда 

Међународно  такмичење 
„Дани музике“, Бачка 
Топола, 28.03.2019. 

Илија Илијић 3. ОМШ 

 

Реља Турудић 1.награда 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Међународно  такмичење 
„Дани музике“, Бачка 
Топола, 28.03.2019. 

Ивона Влаисављевић 3. 
ОМШ 

Реља Турудић 3.награда 

XI Војводина Гитар 
Фестивал, Нови Сад, 05-
07.04.2019. 

Теодора Јовановић 3. 
ОМШ 

Катарина Јеремић 

 

2.награда 

XI Војводина Гитар 
Фестивал, Нови Сад, 05-
07.04.2019. 

Урош Велимировић 3. 
ОМШ 

Жељко Старчевић 2.награда 

XI Војводина Гитар 
Фестивал, Нови Сад, 05-
07.04.2019. 

Немања Вујовић 3. ОМШ Жељко Старчевић 3.награда 

XI Војводина Гитар 
Фестивал, Нови Сад, 05-
07.04.2019. 

Никола Милошевић 3. 
ОМШ 

Жељко Старчевић 

 

3.награда 

XI Војводина Гитар 
Фестивал, Нови Сад, 05-
07.04.2019. 

Анђела Бекрић 2. СМШ 

 

Александар Хаџи 
Ђорђевић 

1.награда 

XI Војводина Гитар 
Фестивал, Нови Сад, 05-
07.04.2019. 

Матеја Вујић 4. ОМШ Стефан Шаларевић 1.награда 

XI Војводина Гитар 
Фестивал, Нови Сад, 05-
07.04.2019. 

Иван Харшић 4. ОМШ Драганче Павловић 

 

2.награда 

Златна нота – Доњи 
Милановац, 20.04.2019 

Матеја Вујић 4. ОМШ Стефан Шаларевић Лауреат 

Златна нота – Доњи 
Милановац, 20.04.2019 

Димитрије Стојковић 2. 
ОМШ 

Стефан Шаларевић 1. награда 

Златна нота – Доњи 
Милановац, 20.04.2019 

Невена Кнежевић 3. ОМШ Стефан Шаларевић 1. награда 

Златна нота – Доњи 
Милановац, 20.04.2019 

Вук Стојановић 4. ОМШ Стефан Шаларевић 1.нагарада 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

„Наисус гитар фест“, 
Ниш, 10.05-12.05.2019. 

Матеја Вујић 4. ОМШ Стефан Шаларевић 1. награда 

„Наисус гитар фест“, 
Ниш, 10.05-12.05.2019. 

Димитрије Стојковић 2. 
ОМШ 

Стефан Шаларевић 1. награда 

„Наисус гитар фест“, 
Ниш, 10.05-12.05.2019. 

Невена Кнежевић 3. ОМШ Стефан Шаларевић 2. награда 

„Наисус гитар фест“, 
Ниш, 10.05-12.05.2019. 

Анђела Бекрић 2. СМШ Александар Хаџи 
Ђорђевић 

1.нагарада 

„Панонија гитар фест“, 
Панчево, 16.05.-19-
05.2019. 

Матеја Вујић 4. ОМШ Стефан Шаларевић 1. награда 

„Панонија гитар фест“, 
Панчево, 16.05.-19-
05.2019 

Илија Илијић 3. ОМШ Реља Турудић 2.нагарада 

„Панонија гитар фест“, 
Панчево, 16.05.-19-
05.2019 

Дуња Богојевић 5. ОМШ Катарина Јеремић 

 

2. награда 

„Панонија гитар фест“, 
Панчево, 16.05.-19-
05.2019 

Виктор Миленовић 3. 
ОМШ 

Катарина Јеремић 

 

2. награда 

„Панонија гитар фест“, 
Панчево, 16.05.-19-
05.2019 

Теодора Јовановић 3. 
ОМШ 

Катарина Јеремић 

 

2. награда 

„Панонија гитар фест“, 
Панчево, 16.05.-19-
05.2019 

Матија Трбојевић 2. ОМШ Катарина Јеремић 

 

1.нагарада 

Северин гитар фестивал, 
Турн Северин, Румунија, 
24.05.-25.05.2019.г 

Иван Харшић 4. ОМШ Драганче Павловић 

 

Лауреат 

Северин гитар фестивал, 
Турн Северин, Румунија, 
24.05.-25.05.2019.г 

Матеја Вујић 4. ОМШ Стефан Шаларевић 

 

2.нагарада 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Млади виртуоз, Београд, 
28.05. 2019.г 

Јелисавета Рендулић 1. 
ОМШ 

Драганче Павловић 2.нагарада 

Млади виртуоз, Београд, 
28.05. 2019.г 

Јулија Ђошић 1. ОМШ Катарина Јеремић 2.награда 

Млади виртуоз, Београд, 
28.05. 2019.г 

Дуња Богојевић 3. ОМШ Катарина Јеремић 2.нагарада 

 

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

-Професионализација одељењских старешина у сарадњи са 
родитељима- 

Присутни:Душан Поповић Липовац, Драганче Павловић, Стефан 
Шаларевић 

СВП (стручно веће 
предмета)септембар 

тема:  

Презентација резултата 
самовредновања- 
предавач Аница Бајагић 
и Емилија Марковић 

Стручни осврт- 
Критеријуми оцењивања 

-Језичка култура на интернету- 

Присутни: Драганче Павловић и Реља Турудић 

СВП октобар 

Актуелности у 
образовању-предавач 
Слађана Шегавчић и 
Славица Ђорђевић 

Стручни осврт: анализа 
јавног часа, евентуални 
проблеми и решења, 

-Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима- 

Присутан: Славко Илић 

СВП новембар 

Стручни осврт: анализа 
јавних часова, 
евентуални проблеми и 
решења,  
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

Алтернативне методе 
учења у насатави- 
предавач Kaтарина 
Јеремић 

Остваривање 
профисионалне улоге 
наставника у школи. 
Резултати спроведене 
анкете-предавач 
Данијела Мешановић и 
Аница Бајагић 

-Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења- 

Присутан: Славко Илић 

СВП децембар 

Стручни осврт: анализа 
јавних часова;  

Стручни осврт: анализа 
смотри из гитаре и 
читања с листа 

Технике манипулација у 
образовању и медијима 
и систем вредности- 
предавач Наталија 
Мацура 

Иновативни часови у 
функцији стручног 
усавршавања и 
међупредметни приступ- 
предавач Емилија 
Марковић 

-Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања- 

Присутан: Славко Илић 

СВП јануар 

Стручни осврт: анализа 
јавних часова  

Како направити 
успешну транскрипцију- 
предавач Реља Турудић 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

-Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих 
резултата код ученика у музичкој школи- 

Присутни: Славко Илић, Јеремић Катарина, Драганче Павловић, 
Наталија Мацура 

СВП фебруар 

Стручни осврт: анализа 
првог 
полугодишта,евентуални 
проблеми и решења. 

Алтернативне врсте 
нотације у литератури за 
гитару, предавач Славко 
Илић 

-Језичка култура на интернету- 

Присутни: Јеремић Катарина, Стефан Шаларевић, Жељко Старчевић, 
Душан Поповић Липовац 

СВП март 

Стручни осврт: анализа 
јавног часа,евентуални 
проблеми и решења. 

Гитара у групној 
настави-предавач 
Жељко Старчевић 

-Школско законодавство, основа развоја образовања и васпитања- 

Присутни:  Стефан Шаларевић, Драганче Павловић, Душан Поповић 
Липовац, Јелена Ивановић. 

СВП април 

Стручни осврт: анализа 
концерта поводом Дана 
школе 

Стручни осврт: анализа 
јавног часа,евентуални 
проблеми и решења. 

Облик ноктију и боја 
тона при 
интерпретацији-
предавач Стефан 
Шаларевић 

-Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима- 

Присутни: Јелена Ивановић и Наталија Мацура. 

СВП мај 

Стручни осврт: анализа 
јавног/огледног часа 

Стручни осврт: анализа 
концерта поводом Дана 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

школе 

Стручни осврт: анализа 
смотри омш 

Узроци треме и како је 
превазићи-предавач 
Драганче Павловић 

 СВП јун 

Стручни осврт: анализа 
исита омш 

Стручни осврт: анализа 
испита смш 

Историјат фламенко 
гитаре-предавач Душан 
Поповић Липовац 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

Прво полугодиште: На састанцима Стручног већа одсека за гитару усвојен је годишњи план рада 
Стручног већа гитаре, као и шкоски програм за 2018/2019. годину. Дискутовало се о успеху 
ученика, потенцијалним такмичењима и о евентуалним проблемима. Сви ученици су успешно и са 
позитивним успехом завршили разред. Сумирањем резултата активности у току првог 
полугодишта закључено је да сви чланови стручног већа обављају своја задужења поштујући 
педагошке норме и прилагођавајући наставу и оцењивање могућностима ученика. Током првог 
полугодишта настава се одржавала редовно, по плану и програму. 

Друго полугодиште: Ушколској 2018/2019. години било је одсупања од школског календара због 
епидемије грипа, друго полугодиште почело је седам дана касније, 25.02.2019. На наставичком 
већу смо обавестени да се школска година продужава за седам дана. Годишњи план рада 
реализован је у свим сегментима за школску 2018/2019 годину. Сви планирани часови реализовани 
су према годишњим и оперативним плановима у основној и средњој школи. Постигнућа ученика 
изражена су успехом на крају 2018/2019 године,сем ученика Милоша Стевановића 3. ОМШ, у 
класи Душана Поповића Липовца, који је из солфеђа и гитаре оцењен недовоњном оценом. Одсек 
је у другом полугодишту активније учествовао на такмичењима у земљи и иностранству и освајао 
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доста награда. Ученик Иван Паска 4. СМШ у класи Реље Турудића уписао је „Академију за 
музику“ у Љубљани у класи Томажа Рајтерича, као и Александар Јовановић 4. СМШ у класи Реље 
Турудића, уписао Универзитет у Слобомиру. Сви наставници су активно учествовали и били 
обавештени са садржајем годишњег плана рада. Стручно веће ће у наредној школској години 
радити на подизању нивоа квалитета свирања ученика као и на њиховој мотивацији. 

 

Руководилац СВП 

Катарина Јеремић 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА – ДУВАЧИ и УДАРАЧИ 

 

 Школска година 2018/2019. 

 

1. НАСТАВНИЦИ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Милица Ковачић Ненад Јанковић  

Зоран Радовановић Јасна Петровић  

Ивана Стаменковић   

Драгана Кузманов    

Ђорђе Рдаовановиђ   

Небојша Павловић   

Душан Савковић   

Ивана Јовић   

Андреј Чабаркапа   

Марко Перић - удараљке   

 

2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 



Извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2018/2019. годину 

 

Музичка школа „Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7, Раковица  46 
 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 14. 09. 2018.  8 24. 04. 2019. 

2 17. 10. 2018.  9 25. 05. 2019. 

3 14. 11. 2018.  10 30. 05. 2019. 

4 26. 12. 2018.  11 07. 06. 2019. 

5 30. 01. 2019 12 14. 06. 2019. 

6 27. 02. 2019.  13 20. 06. 2019. 

7 27. 03. 2019.    

 

3. СМОТРЕ 

 ОМШ СМШ 

Разред 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Број одржаних смотри 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

3. 1 Извештај 

Прво полугодиште:У децембру је одржана је смотра технике (скале и етиде према плану и 
програму) ученика ОМШ. Резултати смотре указали су на то да су наши ученици и наставници 
веома озбиљно и професионално схватили захтеве смотре. Сваке године се види напредак у 
смислу квалитета свирања ученика. Такође, на смотру читања с листа као и смотри скала и етида 
за СМШ, приступили су сви ученици ДУВАЧКОГ одсека, и показали спретност у свирању 
непозатног нотног текста. Смотра ударачких инструмената је одржана средином децембра и на 
смотру су изашли сви ученици класе Марко Перић. Комисија је била задовољна напредовањем 
ученика и препоручила већу сарадњу са дувачким одсеком. 

Друго полугодиште:у мају јеодржана је смотра технике (скале и етиде према плану и програму) 
ученика  првих и других разреда ОМШ. Резултати смотре указали су на то да су наши ученици и 
наставници веома озбиљно и професионално схватили захтеве смотре. Сваке године се види 
напредак у смислу квалитета свирања ученика. Такође, на смотру читања с листа, приступили су 
сви ученици ДУВАЧКОГ одсека, и показали спретност у свирању непозатног нотног текста. 
Смотра ударачких инструмената је одржана средином маја и на смотру су изашли сви ученици 
класе Марко Перић.Комисија је била задовољна напредовањем ученика  и препоручила већу 
сарадњу са дувачким одсеком. 
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4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број 20 9 

 

4.1. Извештај  

Прво полугодиште:Све класе су организовале интерне часове у току текуће школске године. 
Интерни часови су планирани и реализовани по одељењима. Јавни часови су били организовани 
један пут месечно или два пута пошто се испоставило да има доста заинтересованих ученика. У 
првом полугодишту тачније током месеца децембра је интензивиран број Јавних часова због 
Међународног такмичења Даворин Јенко.  

Посећеност Јавним часовима у првом полугодишту је била велика од стране професора и 
родитеља.  

Одржан и солистичко концерт ученице флауте, Марије Ђорђевић 4 СМШ, кл. Милица Ковачић. 

Кл. Небојше Павловић- Труба у току првог полугодишта није одржала Интерни час, са 
објашњењем да ће одржати два у другом полугодишту. 

Друго полугодиште:Све класе су организовале интерне часове у току текуће школске године. 
Интерни часови су планирани и реализовани по одељењима. Јавни часови су били организовани 
један пут месечно.У другом полугодишту је интензивиран број Јавних часова због Републичког 
такмичења. 

Посећеност Јавним часовима у другом полугодишту је била велика од стране професора и 
родитеља. 

 

5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

Концертна дворана на Коларцу Марија Ђорђевић, 4. СМШ 

Алиса Гајић 1.СМШ 

М.Ковачић 

З.Радовановић 

 

6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  
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Врста пројекта, датум Извештај 

16. Међународно такмичење 
Даворин Јенко, март 2019.  

 

 У току целог првог полугодишта као и до самог почетка 
такмичења, (01. 03. 2019. ), трају припреме за 16. Међународно 
такмичење Даворин Јенко. Организационом одбору помажу 
Зоран Радовановић, Душан Савковић 

 

7. ТАКМИЧЕЊА 

Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

16. Међународно 
такмичење Даворин Јенко 

Станковић Вељко 

Цвитковац Обрад   

Васил Наумовски  

Солунац Лазар  

Анђела Милојевић 

Хабис Јусуф 

Алиса Гајић 

Софија Станковић 

Лука Ђурђевић   

Вук Петровић 

Магдалина Васиљевић 

Чпајак Софија 

Анђелковић Анастасија 

Милан Стојановић 

Aња Башић 

Мина Караџић 

Лука Марић 

З.Радовановић 

З.Радовановић 

З.Радовановић 

З.Радовановић 

З.Радовановић 

З.Радовановић 

З.Радовановић 

Ђ. Радовановић 

Ђ. Радовановић 

И. Лукић 

Ј. Петровић 

А. Чабаркапа 

А. Чабаркапа 

А. Чабаркапа 

И. Стаменковић 

И. Стаменковић 

Д. Савковић 

2. награда 

2. награда 

3. награда 

3. награда 

3. награда 

3. награда 

2. награда 

3. награда 

3. награда 

3. награда 

2. награда 

2. награда 

3. награда 

3. награда 

2. награда 

3. награда 

2. награда 



Извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2018/2019. годину 

 

Музичка школа „Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7, Раковица  49 
 

Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

6.међународно BRASS 
такмичење-Панчево 

Магдалина Васиљевић 

Нађа Пајкић 

Ј. Петровић 

Ј. Петровић 

Лауреат 

1. награда 

Републичко такмичење - 
Београд 

Чпајак Софија  

Јелисавета Шутић 

Алиса Гајић 

А. Чабаркапа 

Д. Кузманов 

З. Радовановић 

1. награда 

2. награда 

лауреат 

Такмичење дувача 
Пожаревац 

Ђорђевић Марија Ђ. Радовановић 2. награда 

Међународно такмичење 
Миодраг Азањац 

Ања Башић 

Мина Караџић 

И. Стаменковић 

И. Стаменковић 

3. награда 

2. награда 

Међународни фестивал 
Уб 

Чпајак Софија 

Анђелковић Анастасија 

Ема Зечевић 

А. Чабаркапа 

А. Чабаркапа 

А. Чабаркапа 

1. награда 

1. награда 

2. награда 

 

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

Огледни час Дувачки и клавирски 
актив 

Семинар проф.Дејана Гаврића.ред.проф. флауте Мајнц,Немачка Милица Ковачић и 
Ивана Стаменковић 

Огледни час, -Компаративна анализа музичко-техничких захтева у 
делима класичних дечијих композиција за ОМШ- 

Душан Савковић, Ђорђе 
Радовановић, Небиојша 
Павловић, Марко Перић, 
Борис Ванчев 

 

ЗАКЉУЧАК 

На седницама стручног већа увек је била присутна отвореност међу колегама, заједнички су 
решавани текући проблеми (мотивација ученика, припрема ученика за јавни наступ и такмичења, 
дисциплина и рад ученика у току школске године и томе слично), једногласно су доношене одлуке 
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на нивоу стручног већа.  

Одржани су сви планирани јавни, интерни часови и родитељски састанци. У току првог 
полугодишта, стручна усавршавања у оквиру актива су се одвијајала по плану, (на седницама 
стручног актива, као и наставничких већа). Колеге су врло озбиљно припремили своја предавања, 
која су добро прихваћена од стране чланова актива. Теме стручног усавршавања су биле и анализа 
наступа ученика на јавним часовима и концертима, као и унапређивање рада, мотивација ученика, 
систем оценивања ученика. 

Ученица Марија Ђорђевић 4. СМШ у класи Милице Ковачиж уписала се на Академију уметности 
у Новом Саду, а ученик Милан Стојановић 4. СМШ у класи Андреја Чабркапе уписао је 
Академију умјетности Универзитета у Бања Луци.  

Стручно веће ће у наредном периоду радити на подизању нивоа квалитета свирања ученика СМШ, 
као и на њиховој мотивацији за успешнију реализацију предвиђеног плана и програма. Поред тога, 
актив ће интензивно радити на подршци и неговању успешних ученика у ОМШ, као и на развоју 
љубави према музици, свирању и описмењаваљу свих ученика клавирског одсека.  

 

Руководилац СВП 

Душан Савковић 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА - ГУДАЧИ 

 

 Школска година 2018/2019. 

 

1. НАСТАВНИЦИ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Марија Ковачевић   

Александра Дотлић   

Злата Михаиловић   

Милош Петров   

Гордана Цветковић   
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Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Марија Никитовић   

Милутин Милосављевић   

Радослав Степић   

Александар Павловић   

Марија Васић   

Ксенија Пејовић   

Виолета Ћирић   

 

2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 14. 09. 2018. 9 25. 05. 2019. 

2 17. 10. 2018. 10 28. 05. 2019. 

3 14. 11. 2018. 11 30. 05. 2019. 

4 26. 12. 2018. 12 07. 06. 2019. 

5 30. 01. 2019. 13 14. 06. 2019.  

6 27.02.2019. 14 20. 06. 2019. 

7 27.03.2019. 15 19. 08. 2019.  

8 24.04.2019. 16 30. 08. 2019. 

 

3. СМОТРЕ 

 ОМШ СМШ 

Разред 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Број одржаних смотри 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
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3. 1 Извештај 

У новембру је одржана  смотра скала, са задатим потезима,  за сваки разред ученика ОМШ и 
СМШ ВИ одсека (главни предмет: виолина, виола, виолончело и контрабас).  Они ученици који су 
напредовали, су похваљени и дат им је подстрек за даље напредовање. Оним ученицима, који су 
имали потешкоћа у савладавању задатог, је саветовано да више вежбају и да редовно посећују 
часове, како редовне, тако и додатне/допунске наставе. 

Сви ученици су полагали смотру. 

У марту месецу, одржана је смотра задатих етида за сваки разред ученика ОМШ и СМШ ВИ 
одсека (главни предмет: виолина, виола, виолончело и контрабас). Резултати смотре указали су на 
то да су наши ученици и наставници веома озбиљно и професионално схватили захтеве смотре. 
Сваке године се види напредак у смислу квалитета свирања. 

У мају месецу, одржана је завршна смотра за први и други разред основне школе. Похваљени су 
ученици, који су показали велики напредак и трудили се да савладају задато, а они који су били 
нешто лошији, скенута им је пажња да је потребно редовно вежбати код куће и бити активнији на 
настави. Сви ученици су положили смотру. 

 

4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број 22 10 

 

4. 1 Извештај 

 Све класе су организовале интерне часове у току првог и другог полугодишта. Интерни часови су 
планирани и реализовани по одељењима. Јавни часови су били организовани једном месечно 
током првог и другог полугодишта, као и на одељењу у  Барајеву. 

 

5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

Концерт младих талената 
„МастерАрт“, кућа Краља Петра, 
19.09.2018. 

Дуња Торлаковић 4. ОМШ 

Милица Јовановић   5. ОМШ         

Марија Никитовић 

Ксенија Пејовић 

Концерт „Qucera“ – КЦ Раковица, Милица Петровић 1. СМШ Марија Ковачевић 
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Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

14.10.2018. 

Концерт МастерАрт академије, 
Музеј позоришне 
уметности,31.10.2018. 

Милена Милошевић  2. ОМШ Ксенија Пејовић 

Концерт МастерАрт академије, 
галерија Артгет, 19.11.2018. 

Милица Јовановић  5. ОМШ Ксенија Пејовић 

Концерт у Народној библиотеци 
града Београда полазника 
„МастерАрт“, 24.11.2018. 

Дуња Торлаковић 4. ОМШ 

Милица Јовановић  5. ОМШ 

Милена Милошевић  2. ОМШ 

Марија Никитовић 

Ксенија Пејовић 

Ксенија Пејовић 

Концерт у сали М.Ш. у Ваљеву, 
29.11.2018. 

Леонтина Николић  3.  ОМШ Марија Никитовић 

Концерт МастерАрт академије, 
Галерија Коларчеве задужбине, 
12.12.2018. 

Милена Милошевић 2. ОМШ Ксенија Пејовић 

Концерт у Кући Краља Петра, 
„МастерАрт таленти“, 22.12.2018. 

Сава Милошевић 2. ОМШ 

Петар Минић 2. ОМШ 

Лана Крстић 2. ОМШ 

Леонтина Николић 3. ОМШ 

Тара Степановић 4 . ОМШ 

Марија Никитовић 

Концерт МастерАрт академије, 
Народна библиотека 
Србије,22.12.2018. 

Милица Јовановић  5. ОМШ Ксенија Пејовић 

Новогодишњи концерт 
„МастерАрт“,КСЦ 
„Шумице“,29.12.2018. 

Милица Јовановић 5. ОМШ Ксенија Пејовић 

Новогодишњи концерт 
„МастерАрт“, Коларчева 
задужбина,30.12.2018. 

Милица Јовановић 5. ОМШ Ксенија Пејовић 

Концерт МастерАрт академије, Милица Јовановић  5. ОМШ Ксенија Пејовић 
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Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

Кућа Краља Петра,23.01.2019. Неда Лазић 1. OMШ 

Соња Ристић 1. ОМШ 

Ксенија Пејовић 

Ксенија Пејовић 

Концерт београдских 
виолиниста,свечана сала МШ „В. 
Лисински“,30.01.2019. 

Наталија Милин 1. ОМШ 

Милица Петровић 1. СМШ 

Марија Ковачевић 

Марија Ковачевић 

Вече камерне музике, Велика 
већница Градске куће, Суботица, 
07.02.2019. 

„Duo Splendore“ Милица 
Петровић 1. СМШ и Андријана 
Ружић 1. СМШ 

Марија Ковачевић 

(Драгомир Братић) 

Концерт „Зимска соната“, 
културни центар Чукарица, 
19.02.2019. 

Милица Петровић 1. СМШ Марија Ковачевић 

Концерт у музеју позоришне 
уметности “Мастер Арт“ 
академија, 27.02.2019. 

Леонтина Николић 3. ОМШ 

 

Марија Никитовић 

Концерт секције „Београдски 
виолинисти“, сала М.Ш. 
„Станковић“, 28.02.2019. 

Лана Крстић 2. ОМШ Марија Никитовић 

Завршни концерт мастеркласа 
проф. Татјане Балашове (Москва), 
Кућа Краља Петра, 20.03.2019. 

Лана Крстић 2. ОМШ 

Дуња Торлаковић  4. ОМШ  

Леона Ислами 4. ОМШ 

Марија Никитовић 

Завршни концерт такмичења М.Ш. 
„С. Бинички“ 21.3.2019. 

Милица Јовановић 5. ОМШ Ксенија Пејовић 

Концерт у Италијанском 
културном центру, 01.04.2019. 

Милена Милошевић 2. ОМШ 

Милица Јовановић 5. ОМШ 

Лана Крстић 2. ОМШ 

Ксенија Пејовић 

Ксенија Пејовић 

Марија Никитовић 

Концерт у музеју позоришне 
уметности, „МастерАрт“ 
академија, 12.04.2019. 

Иван Петровић 2. ОМШ 

Неда Лазић 1. ОМШ 

Соња Ристић  1. ОМШ 

Ксенија Пејовић 

Кућа Краља Петра, „МастерАрт“ Неда Лазић  1. ОМШ Ксенија Пејовић 



Извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2018/2019. годину 

 

Музичка школа „Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7, Раковица  55 
 

Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

академија, 17.04.2019. Соња Ристић 1. ОМШ 

Завршни концерт лауреата 17. 
Интернационалног фестивала, Уб 
22.04.2019. 

Лана Крстић 2. ОМШ Марија Никитовић 

Концерт секције „ Београдски 
виолинисти“ у М.Ш. „Мокрањац“ 
23.04.2019. 

Петар Минић 2. ОМШ 

Сава Милошевић 2. ОМШ 

Марија Никитовић 

Марија Никитовић 

Концерт у сали ХАЦ у Штипу, 
Македонија, 01.06.2019. 

Леонтина Николић 3. ОМШ Марија Никитовић 

Изложба слика и костима у НЛБ 
банци, Нови Београд, 04.06.2019. 

Дуо „Арте“ Тара Степановић и 
Дуња Торлаковић  

Марија Никитовић 

Kонцерт добитника првих награда 
“МастерАрт“ академије, 08.06.2019 

Милица Јовановић 5. ОМШ 

Милена Милошевић 2. ОМШ 

Ксенија Пејовић 

Ксенија Пејовић 

Концерт ученика М.Ш. “Даворин 
Јенко“, Педагошки музеј у 
Београду, 14.06.2019.г. 

Марија Арсић 2. ОМШ 

Даница Чолић 1. ОМШ 

Богдан Радивојша  1. ОМШ 

Маша Василић 5.ОМШ 

Томислав Савић 4. СМШ 

Милутин Милосављевић 

Злата Михаиловић 

Злата Михаиловић 

Гордана Цветковић 

Александра Дотлић 

 

6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

Врста пројекта, датум Извештај 

Музички фестивал Music 
Bridge, Forli, Italija 05.07-
16.07.2019. 

Јована Ковачевић, 

Дуња Весић 

Ања Станојевић 

Лука Репановић 

„Esyo“ Italija, јун 2019. Милица Петровић 
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7. ТАКМИЧЕЊА 

Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Такмичење у Прагу, 
камерни састав 

Милица Петровић 1. СМШ 
и Андријана Ружић 1. 
СМШ 

Марија Ковачевић 

(Драгомир Братић) 

Прва награда 

16. међународно 
такмичење „Даворин 
Јенко“, Београд, март 
2019. 

Трио „ТМН“ Милица 
Петровић 1. СМШ, Нађа 
Благојевић 6. ОМШ и 
Тамара Стефановић  

Марија Ковачевић 

 

Друга награда 

16. међународно 
такмичење „Даворин 
Јенко“, Београд, март 
2019. 

Дуо „Blue eyes“ – 
Страхиња Благојевић 4. 
ОМШ и Софија Савић 4. 
ОМШ 

Марија Ковачевић 

(Ксенија Јовановић) 

Друга награда 

16. међународно 
такмичење „Даворин 
Јенко“, Београд, март 
2019. 

Дуо Милица Петровић 1. 
СМШ и Андријана Ружић 
1. СМШ 

Марија Ковачевић 

(Драгомир Братић) 

Трећа награда 

16. међународно 
такмичење „Даворин 
Јенко“, Београд, март 
2019. 

Трио „Три“ Никола Лукић 
1. СМШ, Дуња Весић 2. 
СМШ, Василије Пуцар 2. 
СМШ 

Милутин 
Милосављевић 

 

Трећа награда 

МШ „С. Бинички“, 
Београд, март 2019. 

Соња Ристић 1. ОМШ 

Неда Лазић 1. ОМШ 

Милена Милошевић 2. 
ОМШ 

Иван Петровић 2. ОМШ 

Милица Јовановић 5. 
ОМШ 

Ксенија Пејовић 

Ксенија Пејовић 

Ксенија Пејовић 

Ксенија Пејовић 

Ксенија Пејовић 

Прва награда 

Прва награда 

Прва награда 

Друга награда 

Прва награда 

Интернационални сусрети 
виолиниста 5-7.4.2019. 

Љиљана Шћекић 
припремни  

Наталија Милин 1. ОМШ 

Анастазија Скорупан  

Марија Ковачевић 

Марија Ковачевић 

Александра Дотлић 

Прва награда 

Прва награда 

Трећа награда 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Републичко такмичење, 
камерна музика, април 
2019. 

Трио: Милица Петровић 1. 
СМШ, Нађа Благојевић 6. 
ОМШ и Тамара 
Стефановић 

Марија Ковачевић 

(Драгомир Братић) 

Друга награда 

17. Интернационални 
фестивал М.Ш. „Петар 
Стојановић“-Уб, 
15.4.2019. 

Лана Крстић 2. ОМШ 

Лана Узелац  2. ОМШ 

Петар Минић 2. ОМШ 

Сава Милошевић  2. ОМШ 

Леонтина Николић  3. 
ОМШ 

Ивана Вујанић  3. ОМШ 

Дуња Торлаковић  4. 
ОМШ 

Леона Ислами  4. ОМШ 

Тара Степановић 4. ОМШ 

Иван Петровић 2. ОМШ 

Гаврило Анђелковић 5. 
ОМШ 

Марија Никитовић 

Марија Никитовић 

Марија Никитовић 

Марија Никитовић 

Марија Никитовић 

Марија Никитовић 

Марија Никитовић 

Марија Никитовић 

Марија Никитовић 

Виолета Ћирић 

Марија Никитовић 

Лауреат 

Друга награда 

Прва награда 

Прва награда 

Прва награда 

Прва награда 

Прва награда 

Прва награда 

Прва награда 

Друга награда 

Друга награда 

17. Интернационални 
фестивал М.Ш. „Петар 
Стојановић“ – Уб, 
15.4.2019. 

Дуо „Арте“ Тара 
Степановић 4. ОМШ и 
Дуња Торлаковић 4.ОМШ 

Марија Никитовић Прва награда 

17. Интернационални 
фестивал М.Ш. „Петар 
Стојановић“ – Уб, 
15.4.2019. 

Дуо Милица Петровић 1. 
СМШ и Андријана Ружић 
(клавир) 

Марија Ковачевић 

(Драгомир Братић) 

Прва награда 

IX Међународно 
такмичење гудача – Ниш, 
18.-25.4.2019. 

Љиљана Шћекић 
(припремни разред) 

Наталија Милин 1. ОМШ 

Милица Петровић 1. ОМШ 

Марија Ковачевић 

 

Марија Ковачевић 

Прва награда 

 

Прва награда 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Хелена Стајић 4. ОМШ 

Вељко Цакић 4. СМШ 

Марија Ковачевић 

Гордана Цветковић 

Милош Петров 

Прва награда 

Трећа награда 

Трећа награда 

8. међународно 
такмичење „Фантаст“, 
Бечеј, 13.-23.05.2019. 

Ана Табуџић 3.ОМШ 

Ива Бајагић 4. ОМШ 

Маша Василић 5. ОМШ 

Ема Савић 4. ОМШ 

Марија Ковачевић 

Радослав Степић 

Гордана Цветковић 

Радослав Степић 

Прва награда 

Друга награда 

Трећа награда 

Друга награда 

Међународно натјецање 
за младе виолинисте 
„Фрањо 
Крежма“,глазбена школа 
„Јосипа Руњанина“, 
Винковци, 20.-25.05.2019. 

Милица Петровић 1. СМШ Марија Ковачевић Прва награда 

„Стринг фест“- Сремска 
Митровица, 18.05.2019. 

Милица Петровић 1. СМШ Марија Ковачевић Прва награда 

„Млади виртуоз“, МШ 
„Петар Коњовић“, 
23.,24.05.2019. 

Богдан Радивојша 1. ОМШ 

Даница Чолић 1. ОМШ 

Петар Минић 2. ОМШ 

Сава Милошевић 2. ОМШ 

Марија Арсић 2.ОМШ 

Злата Михаиловић 

Злата Михаиловић 

Марија Никитовић 

Марија Никитовић  

Милутин 
Милосављевић 

Друга награда 

Друга награда 

Прва награда 

Прва награда 

Прва награда 

Републички фестивал 
музичких и балетских 
школа Србије, Параћин, 
08.05.2019. 

Дуња Торлаковић 4. ОМШ 

Дуо „Арте“: Дуња 
Торлаковић и Тара 
Степановић 4.ОМШ 

Марија Никитовић 

Марија Никитовић 

Прва награда 

Прва награда 

„Мајски сусрети“, 
Лазаревац, мај 2019. 

Сава Милошевић 2. ОМШ Марија Никитовић Прва награда 

„Cle's d 'or“, Штип. 
Македонија 30.05.2019. 

Леонтина Николић 3. 
ОМШ 

Марија Никитовић Прва награда 



Извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2018/2019. годину 

 

Музичка школа „Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7, Раковица  59 
 

 

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

 СВП септембар 

-Припрема и израда 
индивидуалних планова  
рада  за школску 
2018/2019 годину 

-Планирање јавних 
часова у току месеца за 
целу 2018/2019. годину 

- Стручно усавршавање 
у оквиру школе: Рад на 
развијању технике 
деташе потеза – Марија 
Ковачевић 

-Професионализација одељенских старешина у сарадњи са 
родитељима-бр. 138 

К4, 16 бодова; 13.10.2018.г.: Милош Петров и Марија Васић; 

 

-Фактори који доприносе развоју и даровитости и постизању високих 
резултата код ученика у музичким школама- бр. 978, К2; 20.10.2018.: 
Марија Ковачевић, Радослав Степић и Милутин Милосављевић  

 

-Стереотипи и предрасуде. Шта и како, са њима?-бр. 82, К3; 
21.10.2018. Марија Ковачевић, Радослав Степић и Милутин 
Милосављевић  

 

-Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења- бр.16, 
К4; 22.10.2018. Марија Ковачевић, Радослав Степић и Милутин 
Милосављевић  

 

СВП октобар 

Стручни осврт: анализа 
јавног  часа 

- Припрема за 
предстојећа такмичења, 
фестивале и одабир 
програма 

- Стручно усавршавање 
у оквиру школе: Утицај 
популарне музике, на 
виолинску класичну 
технику – Марија Васић  
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

-Конфликти између наставника и родитеља и стратегија решавања-
бр.118, К4; 23.10.2018. 

Марија Ковачевић, Радослав Степић и Милутин Милосављевић 

 

-Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења- бр.416, 
К2; 24.10.2018. 

Марија Ковачевић, Радослав Степић и Милутин Милосављевић  

Мастер клас проф. Игор Хачук (Белгија) у СЦ „Шумице“,14.-
25.11.2018.: класа Марија Никитовић: Леонтина Николић,Дуња 
Торлаковић, Леона Ислами 

 

 

СВП новембар 

Стручни осврт: анализа 
јавних часова, 
евентуални проблем и 
решења 

- Први квалификациони 
период – анализа успеха, 
оцене и дисциплина 
(ОМШ, СМШ) 

- Разговор о ученицима 
свих година у циљу 
њиховог даљег 
напредовања као и 
решавања предстојећих 
проблема 

- Јесењи распуст – по 
календару 

- Планирање интерних 
часова 

- Обилазак наставе од 
стране шефастручног 
већа гудачког одсека 

- Смотра скала и 
стручни осврт на смотру 

- Угледни час: 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

Александар Павловић 
(ученици: Илија Весић, 
Митровић Киша) 

-Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих 
резултата, код ученика у музичким школама- бр. 978, К2; 22.12.2018. 

Марија Васић, Злата Михаиловић, Александра Дотлић, Гордана 
Цветковић, Никитовић Марија, Пејовић Ксенија 

СВП децембар 

Стручни осврт: анализа 
јавних часова и 
сугестије такмичарима 
од стране стручног већа 

- Интерни часови по 
класама 

- Огледни час: Ксенија 
Пејовић 

 

 

СВП јануар 

- Зимски распуст по 
календару (први део) 

Стручни осврт: анализа 
јавних часова 

- Договор око одабира 
кандидата за Фестивал 
музичких школа 

- Провера 
документације, 
дневника рада и 
завршетак првог 
полугодишта 

 СВП фебруар 

- Зимски распуст – по 
календару (други део) 

- Јавни час одсека ОМШ 
и СМШ 

- Анализа јавног часа 

-Интерни часови одсека 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

ОМШ и СМШ 

- Сарадња са другим 
одсецима и решавање 
постојећих проблема 

- Преслушавање и 
одабир кандидата ОМШ 
за Фестивал музичких 
школа Србије 

- Преслушавање за 
такмичења која су 
објављена на списку 
Заједнице музичких и 
балетских школа Србије 
по категоризацији. 

- Мастер клас 

СВП март 

-Трећи класификациони 
период са анализом 
досадашњег рада – 
успех, владање, 
дисциплина ученика 

- Јавни час одсека ОМШ 
и СМШ 

- Анализа јавног часа 

- Обилазак наставе од 
стране шефа Стручног 
већа гудачког одсека 

- Смотра етида 

- Стручни осврт на 
смотру 

 СВП април 

- Јавни час одсека ОМШ 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

и СМШ 

- Анализа јавног часа 

- Преслушавање за 
такмичења која су 
објављена на списку 
Заједнице музичких и 
балетских школа Србије 
по категоризацији 

- Интерни часови одсека 
ОМШ и СМШ 

- Преслушавање ученика 
за концерте поводом 
дана МШ“Даворин 
Јенко“ 

- Концерти поводом 
дана школе 

- Припрема и 
преслушавање ученика 
за Фестивал музичких 
школа Србије 

- Пролећни распуст – по 
календару 

 СВП мај 

- Фестивал музичких 
школа Србије  и остала 
такмичења 
Ниш,Сремска 
Митровица. Сарадња са 
осталим одсецима у 
школи 

- Јавни час одсека ОМШ 
и СМШ 

- Анализа јавног часа 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

- Припреме за завршне 
дипломске испите и 
завршне испите осталих 
година СМШ и ОМШ 

- Припреме и разговор 
са ученицима поводом 
пријемних испита на 
ФМУ 

- Пријемни испити за 
упис у I годину ОМШ 

 СВП јун 

- Пријемни испити за 
упис у I годину СМШ 

- Годишњи, завршни, 
матурски испити – 
Смотра I ОМШ – 
Припреме за пријемне 
испите IV године СМШ 
за ФМУ 

- Анализа успеха на 
испитима и предлози за 
боље резултате за 
наредну годину. 

- Седнице поводом 
завршетка школске 
2018/2019. године и 
испитни јунски рокови – 
анализа, оцењивање, 
награде, упућивање 
ученика на поправне и 
разредне испите у 
августовском року 

- Завршетак школске 
2018/2019. године 
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ЗАКЉУЧАК 

 На седницама стручног већа увек је била присутна отвореност међу колегама, заједнички су 
решавани текући проблеми (мотивација ученика, припрема ученика за јавни наступ и такмичења, 
дисциплина и рад ученика у току првог и другог полугодишта и томе слично), једногласно су 
доношене одлуке на нивоу стручног већа. На стручним активима одржани су сви планирани сати 
усавршавања. Може се рећи да је гудачки одсек компатибилан, да о свим питањима отворено 
разматра, међусобна сарадња и подршка, у великој мери је заступљена.  

Одржани су сви планирани јавни, интерни часови и родитељски састанци. У току првог и другог  
полугодишта, стручна усавршавања у оквиру актива су се одвијајала по плану, (на седницама 
стручног актива, као и наставничких већа). Колеге су врло озбиљно припремили своја предавања, 
која су добро прихваћена од стране чланова актива. Теме стручног усавршавања су биле и анализа 
наступа ученика на јавним часовима и концертима, анализа преслушавања ученика за предстојећа 
такмичења, као и унапређивање рада, мотивација ученика, систем оценивања ученика.  

Стручно веће ће у наредном периоду радити на подизању нивоа квалитета свирања ученика СМШ, 
као и на њиховој мотивацији за успешнију реализацију предвиђеног плана и програма. Поред тога, 
актив ће интензивно радити на подршци и неговању успешних ученика у ОМШ, као и на развоју 
љубави према музици, свирању и описмењаваљу свих ученика гудачког одсека. 

 

Руководилац СВП 

Марија Ковачевић 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА - ХАРМОНИКА 

 

 Школска година 2018/2019. 

 

1. НАСТАВНИЦИ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Маринка Лукић Миодраг Крстић  

Данијела Мешановић   

Милан Вијатов   
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Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Стефан Вијатов   

Жељко Благојевић   

 

2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 14. 09. 2018. 7 27. 03. 2019. 

2 17. 10. 2018. 8 24. 04. 2019.  

3 14. 11. 2018. 9 30. 05. 2019. 

4 26. 12. 2018. 10 07. 06. 2019 

5 30. 01. 2019. 11 14. 06. 2019. 

6 27. 02. 2019. 12 20. 06. 2019 

 

3. СМОТРЕ 

 ОМШ СМШ 

Разред 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Број одржаних смотри 2 2 1 1 1 1 1 1 / 1 

Број одржаних испита 0 0 1 1 1 1 1 1 / 1 

 

3. 1 Извештај 

У децембру је одржана смотра технике (скале и етиде ) ученика ОМШ и СМШ ВИ одсека (главни 
предмет: хармоника). Сви ученици са одсека су приступили смотри и веома успешно извели 
планиране захтеве. Резултати смотре указали су на то да су наши ученици и наставници веома 
озбиљно и професионално схватили своје обавезе. Сваке године се види напредак у смислу 
квалитета свирања. Из класе Данијеле Мешановић, ученици Вељко Илинчић и Ђорђе Алексић су 
успешно положили испите за четврти разред ОМШ и од другог полугодишта ће похађати пети 
разред ОМШ, односно успешно су прошли процедуру убрзаног напредовања 

У јуну су према плану и календару одржане смотре ( за први  и други  разред ОМШ ), и испити за 
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остале разреде ОМШ и СМШ. Сви ученици су приступили и успешно положили смотре и испите у 
редовном року, на којима су свирали годишњи програм који обухвата годишњи план програма. 
Пророчић Милош, ученик четвртог разреда СМШ - класа: Стефан Вијатов, је у накнадном року 
30.08 положио матурски рад са одличном оценом ( 5 ) из главног предмета  и успешно завршио 
Средњу музичку школу. Због здравствених проблема није могао да полаже у редовном року.  

 

4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број 12 10 

 

4. 1 Извештај 

 Све класе су организовале интерне часове у току текуће школске године. Интерни часови су 
планирани и реализовани по одељењима. Јавни часови су били организовани једном месечно 
током целе школске 2018/2019 године. 

 

5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

Концерт ученика хармонике 
београдских школа, МШ „Даворин 
Јенко“, 14.12 .2018.г. 

Матеја Стошић, 3. ОМШ 

Стефан Ђурасиновић, 1. СМШ 

Марко Жујовић, 1. СМШ 

Наталија Дражовић, 2. СМШ 

Трио: Василије Анастасијевић, 
Јован Денда и Марко Жујовић 1. 
СМШ 

Милан Вијатов 

Стефан Вијатов 

Миодраг Крстић 

Данијела Мешановић 

Данијела Мешановић 

- Дан школе '' Коларчева 
Задужбина ''  

Лука Репановић I СМШ Миодраг Крстић 

- Заједнички концерт одсека 
хармонике  Београдских музичких 
школа, МШ '' Станислав Бинички '' 

05.06.2019. 

Матеја Стошић III ОМШ 

Лука Репановић I СМШ 

Марко Жујовић I СМШ 

Милан Вијатов 

Миодраг Крстић 

Миодраг Крстић 
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Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

- Дан школе '' Италијански 
културни           

  Центар 

Матеја Стошић III ОМШ 

Марко Жујовић I СМШ 

Лука Репановић I СМШ 

Милан Вијатов 

Миодраг Крстић 

Миодраг Крстић 

- Концерт у Педагошком музеју, 
07.06.2019. 

 

 

 

 

Матеја Стошић III ОМШ 

Лука Репановић I СМШ 

Марко Жујовић I СМШ 

Дуо: Марко Жујовић и Лука 
Репановић (I СМШ) 

Трио: Марко Жујовић, Лука 
Репановић и Василије 
Анастасијевић (I СМШ) 

Стефан Ђурасиновић I СМШ 

Милан Вијатов 

Миодраг Крстић 

Миодраг Крстић 

Данијела Мешановић 

 

Данијела Мешановић 

Стефан Вијатов 

- Концерт класичне хармонике 

  '' Галерија 73 '', 14.06.2019. 

Марко Жујовић I СМШ 

Лука Репановић I СМШ 

Миодраг Крстић 

Миодраг  Крстић 

 

6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

Врста пројекта, датум Извештај 

- Фестивал хармонике , 
Раковица 

Учешће професора и ученика у пројектима експерименталног 
истраживачког рада: У Центру за културу и образовање у 
Раковици поводом Првог међународног фестивала хармонике, 
проф. Данијела Мешановић одржала је радионицу за све 
љубитеље хармонике. 

Радионица је била веома посећена, наши професори, ученици и 
њихови родитељи чули су веома богат и занимљив осврт на 
историјат хармонике, као и њен развој  и заступљеност у 
различитим врстама и жанровима музике.  

Фестивалу музике у Италији 
од 05.07-16.07 2019 године, 
полазни мастер клас 

Лука Репановић, 1.СМШ 

класа: Миодраг Крстић. 
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7. ТАКМИЧЕЊА 

Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

- ,, Београдски фестивал  
хармонике '' 

 

 

 

 

- Марко Жујовић I СМШ 

- Лука Репановић I СМШ 

- Огњен Радић  

- Дарија Дражовић IV 
СМШ 

- Лука Џоговић IV ОМШ 

Миодраг Крстић 

Миодраг Крстић 

Данијела Мешановић 

Миодраг Крстић 

Маринка Лукић 

II награда 89,75 

I1награда 92,75 

II награда 86,67 

II награда 

II награда 

Фестивал Словенске 
музике 

- Марко Жујовић I СМШ 

- Лука Репановић I СМШ 

- Лука Репановић I СМШ 

Миодраг Крстић 

Миодраг Крстић 

Миодраг Крстић 

Лауреат 95,75 

I5награда 95,50 

I3награда 96,33 

- '' Фестивал музичких и 
балетских школа Србије“ 

- Матеја Стошић III ОМШ Милан Вијатов I награда 95,00 

Међународно такмичење 
у Лозници 

- Марко Жујовић I СМШ 

- Лука Реапновић I СМШ 

Миодраг Крстић 

Миодраг Крстић 

Лауреат 96,00 

I1награда 95,39 

- ,, Акордеон Арт '' у 
Источном Сарајеву 

- Марко Жујовић I СМШ 

- Лука Репановић I СМШ 

Миодраг Крстић 

Миодраг Крстић 

Лауреат 96,00 

I1награда 95,39 

'' Меморијал Аца Панић '' Матеја Стошић III ОМШ Милан Вијатов Лауреат 100 

 

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

 СВП септембар 

 

-Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих 
резултата код ученика у музичкој школи-,-Стереотипи и предрасуде, 
шта и како са њима-, -Важност критеријума и самопроцењивања за 
процес учења- и-Конфликт између наставника и родитеља и 
стратегије решавања- (Похађала Маринка Лукић) 

СВП октобар 

Стручни осврт: анализа 
јавних часова 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

 

-Језичка култура на интернету- (похађали Милан Вијатов и Данијела 
Мешановић) 

-Остваривање професионалне улоге наставника у школи- – излагање  
пред наставничким већем: Данијела Мешановић 

СВП новембар 

Стручни осврт: анализа 
јавних часова, 
евентуални проблем и 
решења,  

Угледни час: 29.11.2018. 
– Данијела Мешановић 

 

-Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих 
резултата код ученика у музичкој школи- (похађали Милан Вијатов, 
Стефан Вијатов и Жељко Благојевић) 

СВП децембар 

Стручни осврт: анализа 
јавних часова;  

Стручни осврт: анализа 
смотре одсека 

Тема: 

Представљање 
одслушаних семинара на 
теме: „Стереотипи и 
предрасуде, шта и како 
са њима“, „Важност 
критеријума и 
самопроцењивања за 
процес учења“ и 

„Конфликт између 
наставника и родитеља и 
стратегије решавања“, 
Маринка Лукић; 

Огледни час: 27.12.2018.  
– Маринка Лукић 

 

 

СВП јануар 

Стручни осврт: анализа 
јавних часова 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

Договор око одабира 
кандидата за Фестивал 
музичких школа 

Стручни осврт: анализа 
преслушавања 

Стручни скуп: -Примена позиција у прстореду за дугметарску 
хармонику – трибина на стручном скупу-, 1бод, (4 сата) 06.02.2019. – 
похађала Данијела Мешановић; 

Електронски семинар-Настава у облаку-, кат.бр. 636 К4, (34 бода) – 
похађала Данијела Мешановић 

СВП фебруар 

- Зимски распуст – по 
календару (други део) 

- Јавни час одсека ОМШ 
и СМШ 

- Анализа јавног часа 

- Интерни часови одсека 
ОМШ и СМШ 

- Сарадња са другим 
одсецима и решавање 
постојећих проблема 

- Преслушавање и 
одабир кандидата ОМШ 
за Фестивал музичких 
школа Србије 

- Преслушавање за 
такмичења која су 
објављена на списку 
Заједнице музичких и  
балетских школа Србије 
по категоризацији. 

Концерт, проф. Мирко Јорговић – Усавршавање у оквиру установе, 
присуствовали: Маринка Лукић и Данијела Мешановић 

СВП март 

-Трећи класификациони 
период са анализом 
досадашњег рада – 
успех, владање, 
дисциплина ученика 

- Јавни час одсека ОМШ 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

и СМШ 

- Анализа јавног часа 

Електронски семинар-Оцењивање у функцији развоја и учења-, К2, П3, 
кат.бр.527, 38 бодова – 

Похађала Данијела Мешановић 

СВП: април 

- Јавни час одсека ОМШ 
и СМШ 

- Анализа јавног часа 

- Преслушавање за 
такмичења која су 
објављена на списку 
Заједнице музичких и 
балетских школа Србије 
по категоризацији 

- Интерни часови одсека 
ОМШ и СМШ 

- Преслушавање ученика 
за концерте поводом 
дана МШ “Даворин 
Јенко“ 

- Концерти поводом 
дана школе 

- Припрема и 
преслушавање ученика 
за Фестивал музичких 
школа Србије 

- Пролећни распуст – по 
календару 

Неакредитован електронски семинар -Основе рачунарске писмености-, 
(22 бода) – похађала Данијела Мешановић 

Конференција:-Дигитална хуманистика- -  присуствовала Данијела 
Мешановић 

СВП мај 

- Фестивал музичких 
школа Србије   

- Сарадња са осталим 
одсецима у школи 

- Јавни час одсека ОМШ 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

и СМШ 

- Анализа јавног часа 

- Припреме за завршне 
дипломске испите и 
завршне испите осталих 
година СМШ и ОМШ 

- Пријемни испити за 
упис у I годину ОМШ 

 

 СВП јун 

- Пријемни испити за 
упис у I годину СМШ 

- Годишњи, завршни, 
матурски испити – 
Смотрe 

- Анализа успеха на 
испитима и предлози за 
боље резултате за 
наредну годину. 

- Седнице поводом 
завршетка школске 
2018/2019. године и 
испитни јунски рокови – 
анализа, оцењивање, 
награде, упућивање 
ученика на поправне и 
разредне испите у 
августовском року 

- Завршетак школске 
2018/2019. године 

1. део-Школско законодавство – основа развоја образовања и 
васпитања-, кат. бр. 404 (16 бодова), похађали: Данијела Мешановић, 
Жељко Благојевић, Милан Вијатов, Стефан Вијатов; 

СВП јул 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

Електронски семинар-Интернет учионица-, кат.бр. 630, К4 (32 бода), 
похађала: Данијела Мешановић 

2. део-Школско законодавство- основа развоја образовања и 
васпитања“, кат. бр. 404 (16 бодова), похађали: Данијела Мешановић, 
Жељко Благојевић, Милан Вијатов, Стефан Вијатов; 

СВП август 

 

ЗАКЉУЧАК 

На седницама стручног већа увек је била присутна отвореност међу колегама, заједнички су 
решавани текући проблеми (мотивација ученика, припрема ученика за јавни наступ и такмичења, 
дисциплина и рад ученика у току првог полугодишта и томе слично), једногласно су доношене 
одлуке на нивоу стручног већа. На стручним активима одржани су сви планирани сати 
усавршавања. Може се рећи да је одсек хармонике компатибилан, да о свим питањима отворено 
разматра, међусобна сарадња и подршка, у великој мери је заступљена.  

Одржани су сви планирани јавни, интерни часови и родитељски састанци. У току првог  
полугодишта, стручна усавршавања у оквиру актива су се одвијајала по плану, (на седницама 
стручног актива, као и наставничких већа). Колеге су врло озбиљно припремили своја предавања, 
која су добро прихваћена од стране чланова актива и колектива. Теме стручног усавршавања су 
биле и анализа наступа ученика на јавним часовима и концертима, анализа преслушавања ученика 
за предстојећа такмичења, као и унапређивање рада, мотивација ученика, систем оценивања 
ученика.  

Стручно веће ће у наредном периоду радити на подизању нивоа квалитета свирања ученика СМШ, 
као и на њиховој мотивацији за успешнију реализацију предвиђеног плана и програма. Поред тога, 
актив ће интензивно радити на подршци и неговању што успешнијих ученика у ОМШ, као и на 
развоју љубави према музици, свирању и описмењавању свих ученика одсека хармонике. 

На седницама стручног већа увек је била присутна отвореност међу колегама, заједнички су 
решавани текући проблеми (мотивација ученика, припрема ученика за јавни наступ и такмичења, 
дисциплина и рад ученика у току другог полугодишта и томе слично), једногласно су доношене 
одлуке на нивоу стручног већа. На стручним активима одржани су сви планирани сати 
усавршавања. Може се рећи да је одсек хармонике компатибилан, да о свим питањима отворено 
разматра, међусобна сарадња и подршка, у великој мери је заступљена.  

Одржани су сви планирани јавни, интерни часови и родитељски састанци. У току другог  
полугодишта, стручна усавршавања у оквиру актива су се одвијајала по плану, (на седницама 
стручног актива, као и наставничких већа). Колеге су врло озбиљно припремили своја предавања, 
која су добро прихваћена од стране чланова актива и колектива. Теме стручног усавршавања су 
биле и анализа наступа ученика на јавним часовима и концертима, анализа преслушавања ученика 
за предстојећа такмичења, као и унапређивање рада, мотивација ученика, систем оцењивања 
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ученика.  

Стручно веће ће у наредном периоду радити на подизању нивоа квалитета свирања ученика СМШ, 
као и на њиховој мотивацији за успешнију реализацију предвиђеног плана и програма. Поред тога, 
актив ће интензивно радити на подршци и неговању што успешнијих ученика у ОМШ, као и на 
развоју љубави према музици, свирању и описмењаваљу свих ученика одсека хармонике.  

 

Руководилац СВП 

Маринка Лукић 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА – СОЛО ПЕВАЊЕ 

 

 Школска година 2018/2019. 

 

1. НАСТАВНИЦИ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Ивана Петровић Гашић   

Смиљана Ружић   

Алекса Васић   

 

2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 17.10.2018. 8 28. 05. 2019. 

2 14.11.2018. 9 30. 05. 2019. 

3 26.12.2018. 10 07. 06.2019. 

4 30.01.2019. 11 14. 06. 2019. 

5 27.03.2019. 12 20. 06. 2019. 
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Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

6 24.04.2019. 13 19. 08. 2019. 

7 25.05.2019. 14 30. 08. 2019. 

 

3. СМОТРЕ 

 ОМШ, ОМШ УПОР. КЛ.  СМШ ВИ, ТО, УПОР. КЛ.  

Разред 1 2     1 2 3 4 

Број одржаних смотри 2 2     4 4 4 4 

 

3.1. Извештај 

Првополугодиште: У новембрује одржана прва смотра за главни предмет на коју су изашли 
ученици ниже музичке школе. У децембру су одржане смотре за ученике средње школе за 
предмете соло певање и читање с листа. Сви ученици који су приступили смотрама задовољили су 
задате програме и критеријуме. 

Катарина Радоњић (2.ОМШ), класа Ивана Петровић Гашић, на крају првог полугодишта 
неоцењена из предмета солфеђо и теорија музике. 

Друго полугодиште: У априлу је одржана смотра за главни предмет за све ученике одсека. У мају 
је одржана завршна смотра за омш (соло певање) и смш (читање с листа). Сви ученици који су 
приступили смотрама задовољили су задате програме и критеријуме. Молбе за престанак даљег 
школовања предали су Дивјак Ђорђе (1.ОМШ) и Исидора Ранковић (2.ОМШ), класа Смиљана 
Ружић. Алекса Прапротник (2.ОМШ), класа Алекса Васић, добио опомену разредног старешине 
због неоправданих изостанака. 

 

4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број 6 7 

 

4.1. Извештај 

Све класе су организовале интерне часове у току првог полугодишта. Интерни часови су 
планирани и реализовани по одељењима. Јавни часови су организовани једном месечно на 
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одељењу „14. октобар“. 

На Јесењем концерту, у организацији клавирског одсека, одржаном 1.11.2018. у матичној школи 
наступиле су Маја Белић (ВИ-2) и Нина Мијалковић (ВИ-4), класа Ивана Петровић Гашић. 

На концерту одељења „Иво Андрић“, одржаном 10.5.2019. у матичној школи, наступиле су Маја 
Белић (ВИ-2) и Нина Мијалковић (ВИ-4), класа Ивана Петровић Гашић. 

Одржан огледни час одсека 22.5.2019. на одељењу „14. октобар“. 

17.6.2019. одржала солистички концерт у матичној школи Нина Мијалковић (ВИ-4), класа Ивана 
Петровић Гашић. 

 

5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

Прослава Св. Саве, Скупштина 
града Београда, 25.1.2019. 

Катарина Поповић, 2.ОМШ 

Катарина Јанковић, ВИ-1 

Нина Мијалковић, ВИ-4 

Ивана Петровић Гашић 

Алекса Васић 

Ивана Петровић Гашић 

Промоција књиге, КЦ Раковица, 
8.3.2019. 

Нина Мијалковић (ВИ-4) Ивана Петровић Гашић 

 

Дан школе, КНУ, 23.4.2019. Сара Вукајлов (1.ОМШ) 

Мила Јоцић (ВИ-1) 

Маја Белић (ВИ-2) 

ванредно 

Смиљана Ружић 

Ивана Петровић Гашић 

Концерт школе, Педагошки музеј, 
7.6.2019. 

Маја Белић (ВИ-2) Ивана Петровић Гашић 

Концерт школе, Педагошки музеј, 
14.6.2019. 

Дарија Милетић (ВИ-1) 

Маја Белић (ВИ-2) 

Нина Мијалковић (ВИ-4) 

Маја Белић, Нина Мијалковић и 
Милица Томашевић (клавир) 

Ивана Петровић Гашић 

Ивана Петровић Гашић 

Ивана Петровић Гашић 

Дарио Хумењук (камерна 
музика) 
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6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

Врста пројекта, датум  

  

 

7. ТАКМИЧЕЊА 

Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Међународно такмичење 
„Лазар Јовановић“, 
Београд, 25-27.1.2019. 

Тамара Поповић (1.ОМШ)  Ивана Петровић Гашић 

 

2.  награда 
(81.6 поена), 
преткат.А 

4. међународно 
такмичење 
„Полихимниа“, Скопље, 
30.3-1.4.2019. 

Сара Вукајлов (1.ОМШ) 

 

Мила Јоцић (ВИ-1) 

ванредно 

 

Смиљана Ружић 

2. награда (93 
поена), 1А 
кат. 

2. награда 
(92,5 поена), 
2А кат. 

1. такмичење „Султана 
Цијук“, Вршац, 14-
15.5.2019. 

Сара Вукајлов (1.ОМШ) ванредно 1. награда 
(100 поена), 
1.ОМШ  

18. такмичење „Млади 
виртуоз“, Београд, 20-
27.5.2019. 

Анђела Николић (2.ОМШ) Ивана Петровић Гашић 2. награда 
(90,5 поена), 
1. кат 

 

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

-Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима- 

Предавачи: Југослав Лазић, Данијела Симоновић 

Присуствовала: Ивана Петровић Гашић 

СВП новембар 

Стручни осврт: анализа 
јавног часа, евентуални 
проблеми и решења.  

-Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих 
резултата код ученика у музичкој школи- 

СВП децембар 

Стручни осврт: анализа 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

Предавачи: Нина Николов, Александар Ђурић 

Присуствовала: Ивана Петровић Гашић 

јавног часа 

Стручни осврт: анализа 
смотри за омш (соло 
певање) и смш (соло 
певање, читање с листа) 

„Извођење речитатива“ 

Предавач: Ивана 
Петровић Гашић 

Присуствовали: 
Смиљана Ружић, Алекса 
Васић, Дарио Хумењук 

-Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења- 

Предавачи: Маријана Стефановић, Верица Арула, Боринка Стојиловић 

Присуствовала: Ивана Петровић Гашић 

СВП јануар 

Стручни осврт: анализа 
јавног часа 

Стручни осврт: анализа 
преслушавања ученика 
за Републичко 
такмичење 

„Пред публиком“ 

Предавач: Смиљана 
Ружић 

Присуствовали: Алекса 
Васић, Дарио Хумењук, 
Ивана Петровић Гашић 

-Конфликти између наставника и родитеља и стратегија решавања- 

Предавачи: Маријана Стефановић, Боринка Стојиловић 

Присуствовала: Ивана Петровић Гашић 

СВП март 

Стручни осврт: анализа 
јавног часа 

„Певање и акустика у 
различитим 
просторима“ 

Предавач: Алекса Васић 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

Присуствовали: 
Смиљана Ружић, Ивана 
Петровић Гашић, Дарио 
Хумењук 

-Језичка култура на интернету- (on-line) 

Модератори: Јелена Братић, Светлана Слијепчевић 

Присуствовали: Ивана Петровић Гашић (новембар), Смиљана Ружић 
(април/мај) 

СВП април 

Стручни осврт: анализа 
јавног часа 

Стручни осврт: анализа 
смотре из главног 
предмета 

„Камерна музика – 
сарадња између ученика 
различитих одсека“ 

Предавач: Дарио 
Хумењук 

Присуствовали: 
Смиљана Ружић, Дијана 
Ђорић, Ивана Петровић 
Гашић, Алекса Васић 

Републичко такмичење 
(МШ „Славенски“) – 
присуствовање 
наставника главног 
предмета и клавирских 
сарадника. 

-Школско законодавство-, јул и август 

Предавачи: Смиља Крнета, Славица Ђорђевић 

Присуствовали: Алекса Васић, Ивана Петровић Гашић 

 

-Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима-, август 

Предавачи: Југослав Лазић, Данијела Симоновић 

Присуствовала: Смиљана Ружић  
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ЗАКЉУЧАК 

На седницама стручног већа увек је била присутна отвореност међу колегама, заједнички су 
решавани текући проблеми (мотивација ученика, припрема ученика за јавни наступ и такмичења, 
дисциплина и рад ученика у току године и томе слично), једногласно су доношене одлуке на нивоу 
стручног већа. На стручним активима одржани су сви планирани сати усавршавања. Може се рећи 
да је соло певачки одсек компатибилан, да о свим питањима отворено разматра. Међусобна 
сарадња и подршка у великој мери је заступљена.  

Одржани су сви планирани јавни, интерни и огледни часови. У току године одржана су и 
преслушавања ученика који се спремају за Републичко такмичење, као и за остала такмичења. 

Стручно веће је и у другом полугодишту радило на подизању нивоа квалитета певања ученика 
СМШ, као и на њиховој мотивацији за успешнију реализацију предвиђеног плана и програма и 
јавних наступа. Поред тога, актив је интензивно радио на подршци и неговању успешних ученика 
у ОМШ, као и на развоју љубави према музици, свирању и описмењавању свих ученика соло 
певачког одсека. 

Од наредне школске године се прелази на четворогодишње школовање у ОМШ што ће допринети 
подизању квалитета у свим сегментима учења соло певања. 

 

Руководилац СВП 

Ивана Петровић Гашић 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА-КАМЕРНА МУЗИКА 

 

 

 Школска година 2018/2019. 

 

1. НАСТАВНИЦИ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Лукић Ивана   

Ковачић Милица   

Радовановић Ђорђе   
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Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Кузманов Драгана   

Павловић Небојша   

Чабаркапа Андреј   

Божић Симишић Бојана   

Мацура Наталија    

Милосављевић Милутин   

Ковачевић Марија   

Цветковић Гордана   

Никитовић Марија   

Петров Милош   

Мешановић Данијела           

Вијатов Стефан            

Крстић Миодраг   

Кнежевић Сања   

Милосављевић Весна   

Хумењих Дарио   

Јанковић Ана   

 

2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 31. 8. 2018. 5 27. 03. 2019. 

2 13. 9. 2018. 6 28. 05. 2019. 

3 15. 11. 2018. 7 20. 06. 2019. 

4 29. 01. 2019. 8 30. 08. 2019. 
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3. СМОТРЕ 

 СМШ ВИ  

Разред 1   2 3 4       

Број одржаних смотри 1       0 0 1       

 

3.1 Извештај 

Према плану за школску 2018/2019.одржана је смотре за ученике средње школе (за 1.,и 
4.разреда).На смотри, ученици су испунили захтеве плана и програма.  Сви ученици су показали 
задовољавајући ниво техничких и музичких способности.  

Резултати смотре указали су на то да су наши ученици и наставници  озбиљно схватили захтеве 
смотре.  

Комисија је сваком ученику образложила своје мишљење о наступу на смотри и дала препоруку за 
даљи рад. 

 

4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број 0 3 

 

4.1 Извештај 

Према плану рада , за камерну музику, одржани су планирани  јавни часови у сали матичне школе. 
Такође, одржано је преслушавање за  такмичења ( Међународно „Даворин Јенко“, Републичко 
такмичење). 

 

5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

Вече камерне музике – Градска 
кућа Суботица 

Mилица Петровић 

Андријана Ружић 

М Ковачевић Д.Братић 
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Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

Концерт ученика хармонике 
београдских музичких школа(Д. 
Јенко) 

Василије Анастасијевић 1 СМШ 

Марко Жујовић 1  СМШ  

Наталија Дражовић 2. СМШ 

Данијела Мешановић 

Педагошки музеј, 07.06.2019. Василије Анастасијевић 1 СМШ 

Марко Жујовић 1  СМШ 

Лука Репановић 1 СМШ 

Данијела Мешановић 

Концерт у Италијанском 
културном центру 01.04.2019. 

Mилица Петровић 

Андријана Ружић 

М Ковачевић Д.Братић 

Концерт  „Даворин Јенко“ сала 
Културног центра Раковица  

Mилица Петровић 

Андријана Ружић 

М Ковачевић Д.Братић 

 

6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

Врста пројекта, датум Извештај 

Музички фестивал Music 
Bridge,Forli, Italija 05.07-
16.07.2019. 

Јована Ковачевић, 

Дуња Весић 

Ања Станојевић 

Лука Репановић 

 

7. ТАКМИЧЕЊА 

Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Праг такмичење Арт дуо  
25.11.2018. 

Милица Петровић  
Андријана Ружић                   

Марија Ковачевић 
Драгомир Братић 

Прва награда 

16. међународно 
такмичење „Даворин 
Јенко“, Београд, март 
2019. 

Трио „ТМН“ Милица 
Петровић 1. СМШ, Нађа 
Благојевић 6. ОМШ и 
Тамара Стефановић 

Марија Ковачевић 
Драгомир Братић 

Друга награда 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

16. међународно 
такмичење „Даворин 
Јенко“, Београд, март 
2019.г. 

Дуо „Blue eyes“ – 
Страхиња Благојевић 4. 
ОМШ и Софија Савић 4. 
ОМШ 

Марија Ковачевић 

(Ксенија Јовановић) 

Друга награда 

16. међународно 
такмичење „Даворин 
Јенко“, Београд, март 
2019.г. 

Дуо Милица Петровић 1. 
СМШ и Андријана Ружић 
1. СМШ 

Марија Ковачевић 

(Драгомир Братић) 

Трећа награда 

. 16. међународно 
такмичење „Даворин 
Јенко“, Београд, март 
2019.г. 

Трио „Три“ Никола Лукић 
1. СМШ, Дуња Весић 2. 
СМШ, Василије Пуцар 2. 
СМШ 

Милутин 
Милосављевић 

Трећа награда 

Републичко такмичење, 
камерна музика, април 
2019.г. 

Трио: Милица Петровић 1. 
СМШ, Нађа Благојевић 6. 
ОМШ и Тамара 
Стефановић 

Марија Ковачевић 

(Драгомир Братић) 

Друга награда 

Такмичење Classic Art 
Festival Шабац Duo  

Duo „El piano y La Guitar“ 

Анђела Бекрић  

Милица Михаљчић 2 
СМШ 

Бојана Божић Симишић Прва награда 

16. међународно 
такмичење „Даворин 
Јенко“, Београд, март 
2019.г. 

Анђела Бекрић 

Милица Михаљчић 2 
СМШ 

Бојана Божић Симишић Трећа награда 

Guitar Art festival Анђела Бекрић 

Милица Михаљчић 2 
СМШ 

Бојана Божић Симишић Пето место 

Међународно такмичење 
камерне музике „Оливера 
Ђурђевић“ 

Анђела Бекрић 

Милица Михаљчић 2 
СМШ 

Бојана Божић Симишић Прва награда 

* Резултати такмичења из камерне се налазе у извештајима других одсека. 
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8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

СЕМИНАР  

Информације су доступне у извештајима осталих стручних већа 
У оквиру школе 

 

ЗАКЉУЧАК 

На седницама стручног већа за камерну музику увек је била присутна отвореност међу колегама. 
Решавани су текући проблеми (мотивација ученика, припрема ученика за јавни наступ и 
такмичења, дисциплина и рад ученика у току школске године и томе слично), међусобна сарадња 
и подршка у великој мери је била заступљена.  

Остварене су све активности планиранеза школску 2018/2019годину.  Поред гога, у  току првог 
полугодишта одржаноје  и преслушавање ученика који су се припремали за Међународно 
такмичење Даворин Јенко и Републичко такмичење.  

Стручно веће ће у наредном периоду радити на подизању нивоа квалитета свирања ученика СМШ, 
као и на њиховој мотивацији за успешнију реализацију предвиђеног плана и програма на  
предмету камерна музика. Такође, актив ће интензивно радити на подршци и неговању 
заједничког свирања, као и на развоју љубави према камерној музици.  

Препорука је да се у наредној школској години у већој мери оствари корелација међу активима 
стручних већа, повећа број јавних наступа и појачано прати ангажованост ученика као и свих 
чланова актива камерне музике. 

 

Руководилац СВП 

Степић Радослав 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА 

 

 Прво полугодиште школске 2018/2019. 

 

1. НАСТАВНИЦИ  

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

  Класу Славице Смиљанић 
Марковић (отишла у пензију) 
преузела је Даница Ђорђевић 
Милановић 

Вера Беочанин   

Гордана Ђурђевић   

Славица Смиљанић Марковић   

Милица Стојкић Ђурановић   

Александра Пејчић   

Ивана Николић Чабаркапа   

Гордана Тришић Веселиновић   

Емилија Милин   

Сања Булбић   

Катарина Симоновић   

Милијана Милићевић   

Наташа Крстић   

Жељко Благојевић   

Дијана Милкић     

Ненад Петковић   
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2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 19.09.2018.  4 26. 12. 2018. 

2 17.10.2018.  5 30. 01. 2019. 

3 14.11.2018.    

 

3. СМОТРЕ 

 ОМШ.  СМШ  

Разред 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Број одржаних смотри 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 

 

3. 1 Извештај 

Прво полугодиште:Смотре су организоване и успешно реализоване у децембру и јануару. 
Анализом реализованих смотри закључено је да су ученици успешно савладали обрађено 
градивно. 

 

4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број   

 

4. 1 Извештај 

У децембру месецу одржан је: 

Огледни час клавирског и теоретског одсека – ученике теоретског одсека припремила проф. 
Милица Стојкић Ђурановић 

Огледни час из етномузикологије - проф. Гордана Веселиновић Тришић са ученицима СМШ 

Ученици припремног разреда одржали су Новогодишњу приредбу - проф.  Наташа Крстић, 
Катарина Симоновић. 
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У јануару месецу, поводом  школске славе, наступио  је хор основне школе - проф. Сања Булбић, 
Жељко Благојевић; соло тачке извеле су ученице Катарина Поповић и Марија Ђорђевић  

 

5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

Концерт на отвореној сцени у 
општини Раковица 

Симфонијски оркестар СМШ Ненад Петковић 

Наступ у Свечаној сали Скупштине 
града Београда поводом прославе 
св. Саве 

Хор СМШ, Катарина Поповић, 
Марија Ђорђевић, Катарина 
Јанковић, Нина Мијалковић 

Ненад Петковић 

Ивана Гашић, 

Алекса Васић 

 

6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

Врста пројекта, датум Извештај 

Информације су доступне у 
уводном делу извештаја. 

 

 

7. ТАКМИЧЕЊА 

Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Републичко такмичење - 
теорија музике 

Ана Дуковиски, 6. раз. 
ОМШ  

Александра Пејчић  I – 97 поена 

Републичко такмичење - 
теорија музике 

Димитрије Миловић, 6. 
раз. ОМШ 

Александра Пејчић I – 100 поена 

Републичко такмичење - 
теорија музике 

Миљана Гољовић, 6. раз. 
ОМШ  

Александра Пејчић I – 97 поена  

Републичко такмичење - 
теорија музике 

Ивана Зеленбаба, 1. раз. 
СМШ  

Александра Пејчић I – 100 поена  

Републичко такмичење –
солфеђо 

Ивана Зеленбаба, 1. раз. 
СМШ  

Александра Пејчић I – 98.33 
поена  
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Републичко такмичење - 
теорија музике 

Наталија Фржовић, 1. раз. 
СМШ  

Александра Пејчић I – 99 поена  

Републичко такмичење - 
теорија музике 

Елена Симић, 1. раз. СМШ Александра Пејчић I – 99 поена  

Републичко такмичење –
солфеђо 

Алиса Гајић, 1. раз. СМШ  Александра Пејчић I – 99 поена  

Републичко такмичење –
солфеђо 

Мила Јањић, 1. раз. СМШ  Александра Пејчић II – 94 поена  

Републичко такмичење –
солфеђо 

Милица Томашевић,  1. 
раз. СМШ 

Смиљана Јурашин I – 98.66 
поена 

Републичко такмичење - 
теорија музике 

Вукашин Станисављевић, 
2. раз. СМШ 

Смиљана Јурашин I – 99 поена 

Републичко такмичење - 
теорија музике 

Милица Михаљчић, 2. раз. 
СМШ 

Смиљана Јурашин  II – 94 поена 

Републичко такмичење - 
теорија музике 

Наталија Дражовић, 2. раз. 
СМШ 

Смиљана Јурашин Похвала – 83 
поена 

Републичко такмичење –
солфеђо 

Петар Питаревић, 4. раз. 
СМШ  

Славица Смиљанић 
Марковић 

Лауреат, 100 
поена 

Републичко такмичење –
солфеђо 

Мина Аврамовић, 3. раз. 
СМШ 

Славица Смиљанић 
Марковић 

I – 99 поена 

Републичко такмичење –
солфеђо 

Катарина Поповић, 4. раз. 
СМШ 

Славица Смиљанић 
Марковић 

I – 98.50  
поена  

Републичко такмичење -
теорија музике 

Јелисавета Шутић, 6. раз. 
ОМШ 

Сања Булбић II – 91 поена 

Републичко такмичење - 
теорија музике 

Мина Стаменић, 6. раз. 
ОМШ 

Сања Булбић  I – 100  поена 

Републичко такмичење - 
хармонија и музички 
облици 

Влада Јеремић, 3. раз. 
СМШ 

Ивана Николић 
Чабаркапа, Милица 
Стојкић Ђурановић 

II – 93 поена 

 

Републичко такмичење - 
хармонија и музички 

Петар Антуновић, 3. раз. 
СМШ 

Ивана Николић 
Чабаркапа, Милица 

III – 86 поена 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

облици Стојкић Ђурановић 

Републичко такмичење - 
хармонија и музички 
облици 

Софија Лекић, 3. раз. 
СМШ 

Ивана Николић 
Чабаркапа, Милица 
Стојкић Ђурановић 

III – 85.5 
поена 

Републичко такмичење - 
хармоније  

Дарија Дражовић, 4. раз. 
СМШ 

Ивана Николић 
Чабаркапа 

Учешче – 
70.50 поена 

Републичко такмичење – 
хармоније 

Исидора Јездић, 4. раз. 
СМШ 

Ивана Николић 
Чабаркапа 

Учешче – 
74.50 поена 

Републичко такмичење - 
музички облици 

Мина Караџић, 2. раз. 
СМШ 

Милица Стојкић 
Ђурановић 

Учешће – 74 
поена 

Републичко такмичење –
музички облици 

Катарина Поповић, 4. раз. 
СМШ 

Ненад Петковић Учешће – 72 
поена 

 

8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

 Стручни осврт: Анализа 
огледног часа из 
етномузикологије – 
„Етно час“ 

 Стручни осврт: Анализа 
огледног часа из 
музичких облика 

 Стручни осврт: Анализа 
успеха ученика ТО на 
Републичком такмичењу 
из солфеђа, теорије 
музике, хармоније и 
музичких облика 
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ЗАКЉУЧАК 

План рада Стручног већа за прво полугодиште школске 2017/2018. године је реализован.  Веома 
успешно су реализовани  огледни часови  ученика трећег и четвртог разред СМШ из 
етномузикологије и музичких облика у корелацији са ученицима клавира. Концертним 
активностима ван школе, учествовањем великог броја ученика на Републичком такмичењу из 
теоријских предмета,  као и постигнутим резултатима остварена је додатна мотивација ученика за 
даљи развој,  промовисан углед школе и дат допринос културном животу заједнице. 

Реализација планираних активности усавршавања у оквиру Стручног већа, померена су за друго 
полугодиште и реализоваће се у марту месецу. 

Анализом постигнућа ученика, размотрене су  могућности за побољшање и унапређење наставног 
процеса. 

Прегледом документације утврђено је да сви чланови Стручног већа редовно воде документацију,  
да су активно учествовали у раду и испуњавали своје обавезе.   

 

Руководилац СВ 

Ненад Петковић 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА 

 

 Друго полугодиште школске 2018/2019. 

 

1. НАСТАВНИЦИ  

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Вера Беочанин   

Гордана Ђурђевић   

Даница Ђорђевић Милановић   

Милица Стојкић Ђурановић   

Александра Пејчић   
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Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Ивана Николић Чабаркапа   

Гордана Тришић Веселиновић   

Емилија Милин   

Сања Булбић   

Катарина Симоновић   

Милијана Милићевић   

Наташа Крстић   

Жељко Благојевић  (предмет- 
хор ОМШ) 

  

Дијана Милкић     

Ненад Петковић   

 

2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 27.03.2019. 6 14. 06. 2019. 

2 24.04.2019.  7 20. 06. 2019. 

3 25.05.2019.  8 19. 08. 2019. 

4 28.05.2019.  9 30. 08. 2019. 

5 07.06.2019.   

 

3. СМОТРЕ 

 ОМШ.  СМШ  

Разред 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Број одржаних смотри 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 
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3. 1 Извештај 

Друго полугодиште:Смотре су организоване за ученике који на крају школске године који нису 
имали  годишњи испит. Анализом реализованих смотри закључено је да су ученици успешно 
савладали обрађено градиво. Издвојене су области, у оквиру градива, којима треба посветити 
додатну пажњу у даљем раду у циљу бољег постигнућа ученика.  

 

4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број / / 

 

5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

Концерт поводом Дана школе – 
Велика сала Коларчевог 
универзитета 

Хор ученика припремног 
разреда, хор ОМШ и СМШ, 
оркестар ОМШ и СМШ, 
ученици са предмета 
етномузикологија  

Наташа Крстић, Катарина 
Симоновић, Сања 
Булбић, Гордана Тришић 
Веселиновић, Ненад 
Петковић 

Наступ хора поводом обележавања 
аутокефалности СПЦ – сала 
Центра за културу Раковица 

Хор СМШ Ненад Петковић 

 

6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

Врста пројекта, датум Извештај 

Информације су доступне у 
уводном делу извештаја. 

 

 

7. ТАКМИЧЕЊА 

Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Међународно такмичење 
из теорије музике, 

Милица Томашевић 2. 
разред СМШ 

Смиљана Јурашин Прва награда 
100 поена 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Београд Милица Михаљчић, 2. 
разред СМШ 

 Прва награда 
100 поена 

Међународно такмичење 
музичких облика 

Милица Михаљчић, 2. 
разред СМШ 

Милица Стојкић 
Ђурановић 

Лауреат 100 
поена 

Влада Јеремић,  3. разред 
СМШ 

Прва награда 
99 поена 

Петар Антуновић, 3. 
разред СМШ 

Друга награда 
84 поена 

Дуња Весић, 2 разред 
СМШ 

Прва награда 
96 поена 

Катарина Поповић, 4. 
разред СМШ 

Ненад Петковић Прва награда 
98 поена 

Милена Лазић, 4 разред 
СМШ 

Друга награда 
85 поена 

Међународно такмичење 
из хармоније  

Влада Јеремић 3. разред 
СМШ 

Ивана Николић 
Чабаркапа 

 

Прва награда 
94 поена 

Катарина Поповић 4. 
разред СМШ 

Друга награда 
89 поена 

6. такмичење „Корнелије“ 
– МШ „Станковић, 
Београд (хармонија) 

Љубица Миловановић, 4. 
разред 

Прва награда 
92 поена 

Катарина Поповић 4. 
разред СМШ 

Трећа награда 
70 поена 

Милена Лазић, 4. разред 
СМШ 

Похвала 68 
поена 

6. Такмичење 
„Корнелије“ - МШ 
„Станковић, Београд 
(музички облици) 

Катарина Поповић, 4. 
разред СМШ 

Ненад Петковић Прва награда 
98 поена 

Милена Лазић, 4 разред 
СМШ 

Друга награда 
85 поена 

6. такмичење „Корнелије“ 
– МШ „Станковић, 

Милица Томашевић 2. 
разред СМШ 

Смиљана Јурашин Прва награда 
100 поена 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Београд (солфеђо) Маша Савић, 3 разред 
ОМШ 

Емилија Милин Прва награда 
93,33 

Дуња Торлаковић, 4 разред 
ОМШ 

Прва награда 
100  

Жељка Лучић, 4 разред 
ОМШ 

Прва награда 
97 поена 

Киша Митровић, 4. разред 
ОМШ 

Прва награда 
97,33 поена 

Милутин Кузмановић, 4. 
разред ОМШ 

Ивана Николић 
Чабаркапа 

 

Прва награда 
100 поена 

Јаков Греговић, 4. разред 
ОМШ 

Прва награда 
99,66  поена 

6. такмичење „Корнелије“ 
– МШ „Станковић, 
Београд (двогласно 
певање) 

Милутин Кузмановић, 
Јаков Греговић 

Прва награда 
99,66 поена 

6. такмичење „Корнелије“ 
– МШ „Станковић, 
Београд (теорија музике) 

Јаков Греговић 6. разред 
ОМШ 

Трећа награда 
70 поена 

Ана Цветојевић, 4. разред 
ОМШ 

Друга награда 
83,5 поена 

Јелисавета Шутић 5. 
разред  

Сања Булбић Друга награда 

Ђорђе Алексић, 5 разред 
ОМШ 

Емилија Милин Прва награда 
96 поена 

Тијана Минић, 6 разред 
ОМШ 

Прва награда 
96 

„Сусрети младих 
солфеђиста“ у Пожаревцу 

Матија Вујић, 4. разред 
ОМШ  

Дијана Микић Прва награда 
97 поена 

Такмићење у Нишу - 
солфеђо 

Милица Томашевић 2. 
разред СМШ 

Смиљана Јурашин Лауреат 100 
поена 
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8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

 Резултати извршеног 
самовредновања за шк. 
год. 2017/2018 (Аница 
Бајагић и Емилија 
Марковић,септембар) 

 Актуелности у 
образовању ( Слађана 
Шегавчић и Славица 
Ђорђевић,октобар) 

 Остваривање 
професионалне улоге 
наставника у 
школи,презентација 
резултата (Данијела 
Мешановић и Аница 
Бајагић,новембар) 

 Иновативни часови у 
функцији стручног 
усавршавања и 
међупредметни приступ 
(Емилија 
Марковић,децембар) 

 Кооперативно учење 
(Аница Бајагић,март) 

 Презентација 
остварених резултата по 
окончању међународног 
такмичења „Даворин 
Јенко“  и Републичког 
такмичења (тим, април) 

 Стручно усавршавање у 
оквиру Стручног већа – 
тема: „Значај и улога 
разредног старешине“ – 
Емилија Марковић (три 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

предавања) 

 Стручно усавршавање у 
оквиру Стручног већа – 
Рад у програму за 
писање нота „Финале“ – 
Ненад Петковић (четири 
радионице) 

 Стручни осврт: Анализа 
постигнућа ученика  на 
одржаним смотрама 

 Стручни осврт: Анализа 
постигнућа ученика на 
такмичењима у 
Пожаревцу и такмичењу 
„Бинички“ у Београду 

 Стручни осврт: Анализа 
постигнућа ученика на 
такмичењима  

 Стручни осврт: Анализа 
постигнућа ученика на 
такмичењима 
„Коњовић“ и 
„Корнелије“ 

 Стручно усавршавање у 
оквиру Стручног већа – 
„ Индивидуализација у 
настави“  - Вера 
Беочанин                  

 Стручни осврт: Анализа  
постигнућа ученика на 
одржаним смотрама 
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ЗАКЉУЧАК 

План рада Стручног већа за друго  полугодиште школске 2018/2019. године је  реализован. 
Реализована су предавања стручног усавршавања у оквиру Стручног већа планирана за март 
месец.  

Успешно реализованим активностима ван школе постигнут је виши ниво мотивације ученика, 
промовисан рад школе и дат допринос културном животу заједнице. Такође, о успешности рада 
Стручног већа сведоче и освојене награде ученика на такмичењима. 

Анализом постигнућа ученика на такмичењима, смотрама и годишњим испитима постављене су 
нове смернице и  размотрене нове могућности за побољшање и унапређење наставног процеса. 

Прегледом документације утврђено је да сви чланови Стручног већа редовно воде документацију, 
да су активно учествовали у раду и испуњавали своје обавезе.  

У сарадњи са Саветом младих Коларца, наши ученици су присуствовали предавању и учествовали 
у радионици на тему: „Каријерно планирање у музичкој индустрији“. 

Ученице Катарина Поповић, Мина Аврамовић (класа Данице Ђорђевић Милановић),  Љубица 
Миловановић и Милена Лазић (класа Алескандре Пејчић) уписале су одсек за музичку педагогију 
на Факултету музичке уметности у Београду. 

 

Руководилац СВ 

Ненад Петковић 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ ВЕЋА ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ 

Општеобразовна настава се одвијала према наставном плану и програму Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Србије за средње стручне и уметничке школе, а у складу са 
календаром образовно-васпитног рада за школску 2018/2019. годину. 

Рад стручног већа 

Стручно веће општеобразовне наставе у шк. 2018/19. години чинили су следећи наставници: 

 Јелена Братић – српски језик и књижевност 

 Марија Мијатовић – енглески језик 

 Живка Васић – италијански језик 

 Миљан Радуловић – физичко васпитање 

 Урош Ђорђевић – рачунарство и информатика 

 Марина Гојић – историја са историјом културе и цивилизације 

 Снежана Костић - биологија 
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 Тања Илинчић – физика 

 Александар Бастајић – социологија и грађанско васпитање 

 Аница Бајагић – психологија 

 Марија Арамбашић – филозофија 

 Јелена Тимотијевић – верска настава 

На састанцима Стручног већа, разговарали смо о напредовању и постигнућима ученика, 
њиховој дисциплини, квалитету наставе и критеријумима у оцењивању. 

Поред тога, у оквиру Актива, организовали смо и стручна усавршавања са следећим 
темама и предавачима: 

- Класна покретљивост (А. Бастајић) 
- Италијански књижевни језик и италијански дијалекти – сличности и разлике (Ж. 

Васић) 
- Активан живот – здрав живот (М. Радуловић) 
- Међупредметно повезивање (Ј. Братић) 
- Значај и улога одгоја и васпитања у формирању човека (М. Арамбашић Савић) 
- Употреба едукативних блогова у настави енглеског језика (Марија Мијатовић) 
- Пројектна настава (Марина Гојић) 

Уз ова усасвршавања, запослени су присуствовали и предавањима која је Школа 
организовала у оквиру Наставничких већа, као и одабраним акредитованим семинарима. 

Огледни часови 

У току првог полугодишта одржан је огледни час српског језика и филозофије. Тема часа 
била је анализа дела А. Камија „Странац“, али уз укључивање и филозофског аспекта, односно уз 
разматрање филозофије апсурда и филозофије егзистенцијализма. Час су, са ученицима четвртог 
разреда, одржале наставнице Марија Арамбашић и Јелена Братић. 

Успех и дисциплина ученика и убрзано напредовање 

Сви ученици који у нашој школи похађају комплетну наставу (и музичку и 
општеобразовну) са успехом су завршили уписане разреде. 

Ученица Милица Михаљчић положила је у августовском року испите из другог разреда, те 
ће од септембра кренути у трећи разред, а ученица Адријана Жугић је у истом року завршила 
полагање испита из четвртог разреда, као и матурских испита. 

Ваннаставне активности организоване за ученике: 

- Одлазак у Центар за културу и образовање Раковица, на пројекцију руског филма 
„Последњи јунак“. (20.09.2018.) 

- Пројекција филма „Реј“ који говори о животу америчког музичара Реја Чарлса. (у сали 
на Лабудовом брду, 23.10. 2018.) 
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- Одлазак на 63. Међународни сајам књига у Београду. (25.10.2018.) 
- Обука у пружању прве помоћи (за ученике средње школе), спроведена у сарадњи са 

Црвеним крстом Раковица. (03. и 04.12.2018.) 
- У сарадњи са Саобраћајним факултетом у Београду, организована је радионица за 

ученике трећег и четвртог разреда – „Или возиш или пијеш“ (26.03.2019.) 

Руководилац Стручног већа општеобразовне наставе 

Јелена Братић 

 

 

-ИЗВЕШТАЈО РАДУ ТИМОВА И АКТИВА- 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗАИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Tим за инклузивно образовање је током првих месец дана школске 2018./19. Године 
прикупљао податке о ученицима којима је потребна индивидуализација рада. До седнице 
Наставничког већа одржане 17. 10. 2018. утврђен је списак ученика којима је потребна додатна 
подршка у образовању у виду израде индивидуалног образовног плана или пружања могућности 
завршавања разреда у краћем року (убрзано напредовање). За убрзано напредовање је пријављено 
5 ученика средње музичке школе и 6 ученика основне музичке школе. 

На седници Наставничког већа одржаној 17. 10. 2018. размотрени су и одобрени захтеви за 
убрзано напредовање следећих шест ученика основне музичке школе:  

 Вељко Илинчић – IV разред ОМШ, хармоника, класа Данијеле Мешановић; 

 Наталија Илинчић – IV разред ОМШ, клавир, класа Наташе Ђорђевић Исић; 

 Лара Дробњаковић – III разред ОМШ, удараљке, класа Марка Перића; 

 Тамара Поповић – IV разред ОМШ, клавир, класа Иване Јелић; 

 Ђорђе Алексић – IV разред ОМШ, хармоника, класа Данијеле Мешановић и 

 Мина Стаменић – V разред ОМШ, виолина, класа Александре Дотлић.  

Сви наведени ученици су успешно положили испите за проверу савладаности програма и прешли 
у наредне разреде. Њихово даље напредовање биће праћено током другог полугодишта. 

На истој седници Наставничког већа размотрени су и одобрени захтеви за убрзано 
напредовање четири ученице средње музичке школе. Од наведене четири, три ученице су похађале 
II годину општеобразовне наставе и IIIразред средње музичке школе, а једна III годину 
општеобразовне наставе и IV разред средње музичке школе: 

 Милица Томовић - II година општеобразовне наставе, III разред средње музичке школе; 

 Љубица Гојковић - II година општеобразовне наставе, III разред средње музичке школе; 
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 Ангелина Јеремић - II година општеобразовне наставе, III разред средње музичке школе; 

 Љубица Миловановић - III година општеобразовне наставе, IV разред средње музичке 
школе. 

Све четири ученице су успешно савладале програм. 

Адријани Жугић, ученици IV разреда средње музичке школе – теоретски одсек (III година 
општеобразовне наставе), није одобрен захтев за убрзано напредовање, јер је у тренутку 
разматрања захтева имала недовољан успех. Захтев за убрзано напредовање Адријане Жугић 
размотрен је и одбијен на седници Наставничког већа одржаној 14. 11. 2018. године, на 
тромесечју. Омогућено јој је да поднесе захтев на тромесечју зато што није била обавештена о 
року за предају на време. Ученица је поново поднела захтев за полагање испита у року бржем од 
предвиђеног у другом полугодишту. Захтев јој је одобрен у мају 2019. Ученица у јунском 
испитном року није положила испите из наставних предмета Српски језик и књижевност и 
Италијански језик. Наведене испите положила је у августовском испитном року и тако стекла 
право на полагање матурских испита.  

Милица Михаљчић, ученица II године средње музичке школе, поднела је захтев за убрзано 
напредовање на општеобразовној настави (где је у том тренутку похађала наставу за I годину). 
Захтев је размотрен и одобрен на седници Наставничког већа одржаниј 27. 3. 2019. Ученица је све 
испите за II годину ООН успешно положила у августовском испитном року. 

Школске 2018/19. године ниједан ученик није савладао програм по индивидуалном 
образовном плану. Написан је један план индивидуализације за ученика I разреда ОМШ који има 
поремећај из аутистичног спектра. Његове потребе за прилагођавањем начина рада разматране су 
на састанку Тима за инклузивно образовање који је одржан 17. 10. 2018. године. На том плану су 
радили психолог школе, наставници који ученику предају Главни предмет – клавир и Солфеђо и 
мајка ученика која је дала велики допринос изради Педагошког профила. Ефекти плана су први 
пут вредновани на тромесечју. Ученик је у том тренутку напредовао готово равноправно са 
осталим ученицима I разреда ОМШ. Позитиван напредак се наставио и до 
полугодишта.Евалуација је обављена и на крају школске године. План индивидуализације 
остварен је у потпуности. 

Састанак Тима одржан је 8. 3. 2018. ради праћења реализације. Тим се састао и 20. 6.2018. 
ради сумирања послова обављених током 2018/19. годне. Последњи састанак Тима одржан је 
19.8.2018. како би се испланирали испити предвиђени за августовски испитни рок, прикупили 
подаци за извештај рада Тима и испланирале активности за школску 2019./20. годину 

Стручни сарадник-психолог 

Аница Бајагић 
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ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА 

Од почетка школске 2018./19. године Тим је у сарадњи са школским психологом и 
секретаром школе радио на анализи релевантне школске документације (Правила понашања 
ученика, запослених и родитеља ученика, Правилник о безбедности ученика, процедуре за 
спречавање и реаговање на случајеве вршњачког малтретирања/насилништва, верске, националне 
и расне нетрпељивости итд). 

Током првог полугодишта реализовано је више активности за ученике средње музичке 
школе које су имале за циљ превенцију насиља, подстицање развоја ненасилне комуникације међу 
ученицима и безбедност: 

На часовима одељенског старешине одржане су радионице 31.10.2018. године за ученике I, 
II и III разреда средње музичке школе. Тема је била ”Шта кажу и како их разумем„ из приручника 
”Умеће одрастања„. Размотрени су основни елементи процеса комунукације, карактеристике и 
значај вербалне и невербалне комунуикације, а главни део радионице је имао за циљ освешћивање 
извора неспоразума у комуникацији. Ова тема је послужила као увод у даље разговоре о 
конфликтима, конструктивном решавању конфликата и ненасилној комуникацији. Радионице су 
реализовале педагог школе, Емилија Марковић и психолог школе, Аница Бајагић. 

Ученици III године СМШ имали су прилику да 11.12.2018. након редовних часова 
Психологије учествују у реализацији једне радионице. Тема су били конфликти и њихово 
решавање путем преговора. Као материјал за рад послижила је једна од дилема Лоренса Колберга 
(млађа сестра, старија сестра и мајка). 

На часовима одељенског сарешине I разреда СМШ, који су одржани 23.01.2019. 
реализована је радионица ”Друштвене мреже – предности и ризици„ која је увод у разговоре о 
електронском насиљу. Радионицу су реализовале педагог школе, Емилија Марковић и психолог 
школе, Аница Бајагић. 

Сви ученици средње музичке школе имали су прилику да 3. и 4. децембра 2018. године 
похаћају обуку у пружању првe помоћи у организацији Црвеног крста, Београд. 

Организација за младе, Цепора, одржала је радионицу „Или пијеш или возиш“ за ученике 
III и IV године средње музичке школе. 

Снежана Костић, наставница Биологије и Александар Бастајић, наставник Социологије 
одржали су заједнички час „Здрави стилови живота“ за ученике I разреда СМШ. 

Тим је посредовао у разрешењу конфликта између две ученице средње музичке школе који 
је био пред ескалацијом. Вођено је више разговора са обе ученице понаособ, што тимски што 
индивидуално (разговори са психологом или педагогом, одељенским старешинама итд.) током 
октобра 2018. године. Обе ученице су се смириле и наставиле да сарађују на састанцима 
Ученичког парламента, часовима Оркестра и у другим приликама. 
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Тим је реаговао и на приговоре родитеља на рад појединих наставника тражећи што 
конструктивнја решења, обично подстицањем разговора, међусобног разумевања и/или 
посредовањем.  

Први састанак Тима у школској 2019/20. одржан је 14. 9. 2018. ради планирања и поделе послова. 

У првом полугодишту је на свим одељењима школе постављен плакат ”Кућни ред школе„ 
на којем су сажета правила понашања и обавезе ученика, наставника и родитеља. Спремљена је и 
коначна верзија плаката ”Мере интервенције у ситуацијама насиља„ који је Тим спремио како би 
свим наставницима, ученицима и родитељима биле доступне опште информације о томе које се 
процедуре примењују уколико дође до насиља. 

У другом полугодишту школске 2018/19. године, 8. 3. 2019. године, координатор Тима, 
Аница Бајагић, презентовала је осталим члановима Упутство за поступанје у случају сумње или 
сазнања о присуству и коришћењу дрога у образовно-васпитним установама, како би сви знали на 
који се начин од њих очекује да поступе у ситуацији када имају информацију или основане сумње 
да ученик, наставник или родитељ користе, поседују или продају дрогу. Тада је одржан и састанак 
Тима када је саопштено шта је током школске године предузето на пољу превенције употребе 
психоактивних супстанци у складу са Стручним упутством за планирање превенције употребе 
дрога код ученика. 

Тим је имао прилику да интервенише у ситуацији насиља када је један ученик наше средње 
школе претучен. Није установљено ко га је напао, али су предузете све мере како би се избегли 
будући напади. Остварена је сараднја са школским полицајцем који је појачао надгледање 
школског дворишта и околине у ризичном периоду. Нашем ученику је упућен савет да се креће у 
групама. Праћена је ситуација до краја школске године, слични напади се нису поновили. 

Ванредни састанак Тима одржан је 18.04.2019. поводом привођења наставника Славка 
Илића због сумње да се бавио дечјом порнографијом. Више детаља о садржају састанка може се 
наћи у Записнику са ванредног састанка Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања 
и занемаривања. Закључено је да школа треба да задржи резерву и према невиности и према 
кривици наставника Славка Илића док се не заврши истражни поступак и док се не донесе 
пресуда. Школа делује у законским оквирима који су у оваквим ситуацијама предвиђени. 
Медијима је дато и саопштење школе у којем је изражен њен званични став. У периоду у којем је 
наставник Славко Илић радио у МШ „Даворин Јенко” није било ниједне притужбе родитеља или 
ученика на његов рад и понашање нити је било икаквих индиција да је ученике узнемиравао или 
злостављао. Школа је контактирала родитеље ученика у тој класи гитаре. Нису ништа знали о 
описаним догађајима нити су их наслућивали. Понуђена им је подршка и обезбеђена замена, како 
би ученици из наведене класе успешно завршили школску годину. О наведеној ситуацији 
обавештени су сви релевантни чиниоци укључујући Министарство просвете, науке и технолошког 
развоја. 

Због постојања наговештаја насиља у породици започет је рад са једном ученицом средње 
музичке школе. Обављани су разговори са мајком, другарима из одељења и других разреда, 
пружена подршка и обављен консултативни разговор са Центром за социјални рад. Остварена је 
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сарадња са одељењским старешином, њено понашања је праћено до краја школске године. 
Обављани су и редовни разговори са мајком. Наредне школске године превентивно ће бити 
настављено праћење њеног понашања. 

Наредни састанци Тима одржани су 20. 6.2018. ради сумирања активности обављених 
током школске године. Последњи састанак Тима одржан је 19.8.2018. ради планирања активности 
у школској 2019/20. години. 

Стручни сарадник-психолог 

Аница Бајагић 

 

 

ТИМ ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ НАСТАВЕ 

Тим за мониторинг и евалуацију наставе је основан са циљем унапређења наставног 
процеса. Сталне промене у образовном систему подразумева константно праћење истих како би се 
проблеми решавали на брз и ефикасан начин. 

Тим се састао  три пута током школске године. Разматране су различите теме а све у циљу 
побољшања квалитета наставног процеса. Рад тима је усаглашен са годишњим планом рада школе 
и развојним планом школе. Чланови тима су уједно и чланови Педагошког колегијума тако да је 
постојала константна размена информација. 

Тим се бавио следећим активностима: 

 Посета часовима- од стране психолошко-педагошке службе, руководиоца актива у циљу 
подизања квалитета наставе и пружање подршке ученицима. Посећено је 34 часова 
редовне наставе. Посећени интерни , јавни часови и смотре.Посећени су годишњи испити 
клавирског и гудачког одсека. На часовима одељењске заједнице су реализоване различите 
радионице(видети у извештају стручних сарадника).Урађен је нови протокол о посматрању 
часа индивидуалне наставе. 

 Преглед педагошке документације- од стране психолошко-педагошке службе и 
руководиоца актива. Прегледани су оперативни планови, припреме за час и дневници рада. 
Праћена је квалитет педагошке документације,пошто су прошле школске године уведени 
нови обрасци годишњих и месечних планова. 

 Посета огледним и угледним часовима и помоћ при реализацији. У оквиру усавршавања 
унутар установе урађени су следећи иновативни часови по активима. 

- Одсек клавира:огледни 8 

- Одесек гитаре: огледни 2 

- Гудачки одсек: огледни 1 
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- Одсек хармонике: огледни 1  угледни 1 

- Одсек соло певање:1 

- Теориски одсек: огледни 2 

- Одсек ООН-а: огледни 2 

Оцењивање- у скалду са Законом о основама образовања и васпитања и Правилником о 
оцењивању. Наставницима је пружена подршка при начину и избору оцењивања. Похађане су 
акредитоване обуке које помажу наставницима да усврше процес оцењивања. 

Међупредметна повезаност-ове године рађено је на што већој међупредметној 
повезаности.Реализовани су бројни огледни часови у којима су учествовали различити одсеци.У 
оквиру стручног усавршавања у установи реализовано је предавање на ову тему. 

Координатор тима  

Емилија Марковић 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 

Тим је током школске године имао два састанка. 

Закључак је да квалитет рада установе је на високом нивоу али постоје области које се 
могу унапредити.Постоји усклађеност са стандардима који су важећи.Међупредметна повезаност 
је  добра али се може подићи на још већи ниво и на томе ће се радити током следеће школске 
године.. На основу резултата самовредновања предложене су и реализоване активности са 
ученицима и родитељима. 

Школски програм за ОМШ и СМШ се добро реализује.Донет је нови  план и програм 
наставе и учења за ОМШ тако да је урађен анкес школског програма са исходима. 

Тим је дао једогласно позитивно мишљење у поступку стицања звања педагошког 
саветника за Емилију Марковић. 

Координатор тима 

Драгомир Братић  
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АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Тим за развој школског програма се састао 3 током школске године 2018/19 године. На 
састанцима су обрађиване следеће теме: 

 Праћење реализације школског програма СМШ  

 Праћење реализације школског програма ОМШ 

 Израда додатака школског програма ОМШ 

Праћење реализације програма се одвијало кроз посете часима редовне наставе, интерних 
и јавних часова, смотри и концерата.Као и кроз посете часовима одељењскњ заједнице и 
реализацијом различитих радионица. Такође је систематично праћена педагошка 
документација.Школски програм ОМШ и СМШ се успешно реализује. Повећана је међупредметна 
повезаност као и број огледних часова.  

На снагу је ступио нови план и програм наставе и учења ОМШ у току школске године. 
Тим је урадио додатак постојећег школског програма у сарадњи са активима. Тако да дувачки 
инструменти и удараљке трају шест година а соло певање и контрабас четири. Школски програм 
ОМШ обухвата педходни и нови наставни план и програм. 

Школски програм се успешно реализује али увек постоји потреба да се побољша. Циљ је 
да се квалитет наставе буде бољи као и да међупредметна повезаност буде већа. 

Координатор тима 

Емилија Марковић 

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

Током првог полугодишта школске 2018/19. Године, Тим за самовредновање је прикупљао 
податке за анализу кључне области квалитета Подршка ученицима. Психолог и педагог школе су 
почели да обилазе наставу у октобру при чему су, између осталих, процењивали следеће 
показатеље „атмосфере у учионици“, према препорукама из Приручника Министарства просвете 
„За самовредновање и вредновање рада школа“: 

 Да ли наставник обезбеђује опуштајућу атмосферу у учионици; 

 Да ли наставник промовише међусобно поштовање; 

 Да ли наставник подстиче самоувереност код деце; 

 Да ли је атмосфера за учење охрабрујућа и подстицајна; 

 Да ли наставник стимулише независност код ученика; 

 Да ли наставник подстиче сарадничке односе међу ученицима; 

 Да ли наставник подстиче индивидуалност код ученика. 

Прегледан је и део релевантне школске документације према плану рада Тима за 
самовредновање за школску 2018/19. годину. 
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Пошто Актив за школско развојно планирање и Тим за самовредновање чине исти чланови 
састанци оба ова тела су се одвијали истовремено. Тим за самовредновање први пут се састао 14. 
9. 2018. ради организације послова предвиђених током школске 2018/19. године. Наредни састанак 
одржан је 30. 01. 2018. године,  ради праћења остварености договореног плана рада. У другом 
полугодишту одржан је састанак 8. 3. 2018. ради поделе послова у вези са администрирањем 
упитника за самовредновање који су имали и намену прикупљања података за евалуацију ШРП. 
Тим се састао и 20. 6.2018. ради прикупљања свих попуњених упитника и планирања обраде и 
анализе података. Последњи састанак Тима одржан је 19.8.2018. ради разматрања степена 
остварености ШРП и писања извештаја, као и ради планирања активности у школској 2019./20. 
години. 

Координатор тима за самовредновање 

Аница Бајагић 

 

 

ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ 

Тим за стручно усавршавње и напредовање је формиран са задатком да прати и помаже у 
избору и организацији  стручног усавршавања. Чланови Тима су уједно и чланови Педагошког 
колегијума тако да је постојала константна размена информација. Тим се састао3пута. 

Запослени у нашој школи се стручно усвршавају на више различитих ниво: 

 Стручно усваршавање у оквиру школе које припремају стручни активи и тимови 

 Стручно усвршавање у оквиру школе које организују стручна већа по областима 

 Стручно усавршавање на акредитованим програмима ЗУОВ-а 

У оквиру стручног усваршавња у оквиру школе за запослене су реализоване следеће активности: 

а) Резултати извршеног самовредновања за шк. год. 2017/2018 (Аница Бајагић и Емилија 
Марковић,септембар) 

б) Актуелности у образовању (Слађана Шегавчић и Славица Ђорђевић,октобар) 

в) Остваривање професионалне улоге наставника у школи,презентација резултата 
(Данијела Мешановић и Аница Бајагић,новембар) 

г) Иновативни часови у функцији стручног усавршавања и међупредметни приступ 
(Емилија Марковић,децембар) 

д) Кооперативно учење (Аница Бајагић,март) 

ђ) Презентација остварених резултата по оконању међународног такмичења „Даворин 
Јенко“ и Републичког такмичења(тим,април) 
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Стручна већа су у оквиру својих активности реализовали теме стручног 
усавршавања.Такође су реализовани различити видови стручног усавршавања унутар установе 
концерти,предавања. Информације се налазе у извештајима стручних већа. 

У оквиру усавршавања унутар установе урађени су следећи иновативни часови по активима. 

- Одсек клавира:огледни 8 

- Одесек гитаре: огледни 2 

- Гудачки одсек: огледни2 

- Одсек хармонике: огледни 1  угледни 1 

- Одсек соло певање:1 

- Теориски одсек: огледни 2 

- Одсек ООН-а: огледни 2 

Запослени су похађали следеће акредитоване програме ЗУОВ-а: 

 Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима (21 запослен) 

 Језичка култура на интернету (44 запослених) 

 Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих резултата код ученика 
(49 запослених) 

 Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења (19 запослених) 

 Стереотипи и предрасуде,шта и како са њима (19 запослених) 

 Конфликти између наставника и стратегије решавања (19 запослених) 

 Прекомерна уптреба и зависност од савремених технологија (25 запослених) 

 Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања теме 1 и 3 (28 запослених) 

 Школско законодавство-основа развоја образовања и васпитања теме 5 и 6 (26 запослених) 

 Стереотипи и предрасуде (29 запослених) 

У току школске године је извшена провера пријаве за напредовање у служби од стране 
Министарства и Емилија Марковић је стекла звање педагошког саветника. 

Координатор тима 

Емилија Марковић 
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АКТИВ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

Као приоротетна област реализације Развојног плана Музичке школе „Даворин Јенко“ у 
школској 2018/19. години одређена jeПодршка ученицима. Упоредо са реализацијом активности 
које су планиране за унапређивање ове кључне области, током првог полугодишта су прикупљани 
и подаци за њено самовредновање. 

Чланови Стручног актива за школско развојно планирање били су ангажовани у 
надгледању реализације активности предвиђених у оквиру наведенe приоритетнe области,  као и у 
надгледању процеса мониторинга и евалуације реализације плана. Чланови Актива радили су и на 
изради и осмишљавању упитника и осталих средстава неопходних за прикупљање података 
релевантних за мониторинг и евалуацију, као и у обради и анализи тих података.  

Пошто Актив за школско развојно планирање и Тим за самовредновање чине исти 
чланови, састанци оба ова тела одвијали су се истовремено. Стручни актив за ШРП први пут се 
састао 14. 9. 2018. ради организације послова предвиђених током школске 2018/19. године. 
Наредни састанак одржан је 30. 1. 2019.  ради праћења остварености договореног плана рада.У 
другом полугодишту одржан је састанак 8. 3. 2018. ради поделе послова у вези са 
администрирањем упитника за самовредновање који су имали и намену прикупљања података за 
евалуацију ШРП. Актив се састао и 20. 6.2018. ради прикупљања свих попуњених упитника и 
планирања обраде и анализе података. Последњи састанак Актива одржан је 19.8.2018. ради 
разматрања степена остварености ШРП и писања извештаја, као и ради планирања активности у 
школској 2019./20. години. 

Координатор стручног актива за ШРП 

Аница Бајагић 

 

ТИМ ЗА КОЦЕРТНУ ДЕЛАТНОСТ 

Чланови тима: 

 Весна Милосављевић - координатор 

 Ана Јанковић 

 Марија Ковачевић 

 Душан Савковић 

 Маринка Лукић 

 Катарина Ерић 

 Реља Турудић 

 Ивана Петровић Гашић 

 Ивана Јовић 

 Данијела Мешановић 

 Радослав Степић 
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 Милутин Милосављевић 

 Ненад Петковић 
Одржани састанци: 

Број састанка Датум одржавања Број састанка Датум одржавања 

1 05.09.2018. 4 27.02.2019. 

2 14.11.2018. 5 28.05.2019. 

3 30.01.2019. 6 19.08.2019. 

 

Одржани концерти: 

19.09.2018. Пут духовности - Центар за културу и образовање Раковица 

11.10.2018. Дани општине  - концерт на отвореном 

14.10.2018. Свечана академија - сала Центра за културу и образовање – Раковица 

19.11.2018. Књижевно вече - Галерија Центра за културу и образовање Раковица 

22.12.2018. Наступ ученика - Народна библиотека Србије 

31.01.2019. Свечани концерт поводом отварања Међународног такмичења „Даворин Јенко“ - 
сала Руског дома 

01.04.2019. Концерт лауреата Међународног такмичења „Даворин Јенко“ – Галерија Атргет 

15.04.2019. Концерт награђених ученика - сала Руског дома 

23.04.2019. Концерт поводом Дана школе - Задужбина Илије М. Коларца 

10.05.2019. Концерт награђених ученика МШ“Даворин Јенко“ - Италијански културни центар 

07.06.2019. Концерт ученика МШ“Даворин Јенко“ - галерија Педагошког музеја 

14.06.2019. Концерт ученика МШ“Даворин Јенко“ - у дворишту Педагошког музеја       

 

Координатор тима                           

Весна Милосављевић 
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ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика чине следећи наставници: 

 Аница Бајагић, стручни сарадник, психолог 

 Сања Булбић, наставник 

 Александра Пејчић, наставник 

 Милица Стојкић Ђурановић, наставник 

 Јелена Братић – координатор тима, наставник 

На самом почетку школске године утврђен је план активности и план рада овог Тима. С 
обзиром на то да су колегинице С. Булбић, А. Пејчић и М. Стојкић Ђурановић одељенске 
старешине, на родитељским састанцима одржаним у току првог полугодишта упознале су 
родитеље са сврхом постојања и начином рада Тима за каријерно вођење и саветовање ученика. 

У току првог полугодишта рад тима заснивао се највише на организовању тестирања 
заинтересованих ученика у Саветовалишту за професионалну оријентацију. Након што су се скоро 
сви матуранти наше школе изјаснили да желе да упишу неки од музичких факултета у земљи и 
иностранству, наш рад био је превасходно усмерен ка томе да им омогућимо приступ што већем 
броју информација које би им биле од помоћи и користи. 

Током другог полугодишта вршено је тестирање у вези са професионалном оријентацијом, 
а заинтересовани ученици упућивани су и на саветовање са школским психологом Аницом 
Бајагић, са циљем да створе реалну слику о својим способностима, особинама личности, 
интересовањима и да у односу на садржај, услове и захтеве појединих образовних профила и 
занимања што успешније планирају свој каријерни развој. 

Координатор тима за каријерно вођење и саветовање ученика 

Јелена Братић 

 

-РЕЗУЛТАТИ ПРОЦЕНЕ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА ПОДРШКE УЧЕНИЦИМА 
ОД СТРАНЕ НАСТАВНИКА, РОДИТЕЉА И УЧЕНИКА- 

1. Увод 

Акционим планом за школску 2018./19. годину било је предвиђено самовредновање 
кључне области квалитета Подршка ученицима. Као и претходних година, у извештају су 
размотрени резултати анкетирања наставника, родитеља и ученика средње музичке школе и 
завршних разреда основне музичке школе. Испитивањем су обухваћени следећи индикатори 
кључне области квалитета Подршка ученицима и прилагођени појединим категоријама 
испитаника: 

У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима: 
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 Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу. 

 Школа предузима разноврсне мере за пружање васпитне подршке ученицима. 

 На основу анализе успеха и владања предузимаjу се мере подршке ученицима. 

 У пружању подршке ученицима школа укључуjе породицу односно законске заступнике. 

 У пружању подршке ученицима школа предузима различите активности у сарадњи са 
релевантним институциjама и поjединцима. 

 Школа пружа подршку ученицима при преласку из jедног у други циклус образовања. 

У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика: 

 У школи се организуjу програми/активности за развиjање социjалних вештина 
(конструктивно решавање проблема, ненасилна комуникациjа…). 

 На основу праћења укључености ученика у ваннаставне активности и интересовања 
ученика, школа утврђуjе понуду ваннаставних активности. 

 У школи се промовишу здрави стилови живота, права детета, заштита човекове околине и 
одрживи развоj. 

 Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развоj ученика, 
односно кариjерно вођење и саветовање. 

 

У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 
способностима: 

 Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 

 Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. 

 У школи се примењуjе индивидуализовани приступ/индивидуални образовни планови за 
ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 

 У школи се организуjу компензаторни програми/активности за подршку учењу за ученике 
из осетљивих група. 

 Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са изузетним 
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерациjа; обогаћивање 
програма). 

 Школа сарађуjе са релевантним институциjама и поjединцима у подршци ученицима из 
осетљивих група и ученицима са изузетним способностима. 

Као инструменти за прикупљање података употребљене су анкете написане на основу 
индикатора наведених у Правилнику о стандардима квалитета рада установе из 2018. године. 
Анкета је осмишљена као низ тврдњи праћених четворостепеном скалом процене на којој су се  
испитаници опредељивали у којој мери сматрају одређену тврдњу истинитом или присутном у 
раду школе. 

Анкета је имала три форме чији је садржај прилагођен одговарајућим категоријама 
испитаника. Где год је то било изводљиво, искоришћена је могућност упоређивања процена 
наставника, родитеља и ученика. Упоређени су и одговори ученика средње и основне музичке 
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школе, као и родитеља ученика средње и основне музичке школе. Анкете употребљаване 
претходних година преузете су из „Приручника за самовредновање и вредновање рада школе“ 
Министарства просвете и прилагођене потребама музичких школа. Доста ставки из тих упитника 
преузето је и прилагођено при изради нових јер захватају многе аспекте подршке учењу и подршке 
личном, професионалном и социјалном развоју ученика. 

Наставницима је подељена одговрарајућа форма упитника на састанцима Стручних већа 
предмета одржаним 27.03.2019. године. Анкетиран је и узорак родитеља почев од краја марта до 
краја школске године, као и  узорак ученика у истом периоду. При анализи података употребљени 
су следећи статистички поступци: 

 Аритметичка средина као мера централне тенденције; 

 Стандардна девијација као мера варијабилности; 

 Тестирање значајности разлика између аритметичких средина (t тест за независне узорке); 

 Квалитативна анализу фреквенција. 

2.  Резултати испитивања и анализа података 

2.1.1. Наставници - У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

У табели 1.1. изложени су резултати самовредновања првог стандарда кључне области 
Подршка ученицима од стране наставника наше школе. Глобална оцена овог стандарда је 3.70. 
што одговара нивоу квалитета 4. Већина наставника је уверена да су мере за пружање подршке 
ученицима у учењу на завидном нивоу. Следи детаљна анализа оцена појединих ставки. 

Табела 1.1. Школа предузима разноврсне мере за пружање подршке ученицима у учењу – 
оцене наставника 

Тврдња/исказ N М σ 

1. Упућујем ученике у разне технике учења / вежбања. 55 3.85 0.36 

2. Дајем задатке / вежбе различите тежине у складу са 
могућностима ученика. 

55 3.87 0.47 

3. Подстичем учешће свих ученика у раду на часу. 55 3.85 0.40 

4. Организујем допунску наставу и друге компензаторне 
активности за ученике који слабије напредују. 

55 3.62 0.62 

5. Подстичем талентоване ученике да се укључе у посебне 
облике рада ван редовне наставе (додатне часове, курсеве, 
семинаре, „master class” и сл.). 

55 3.51 0.79 

6. Подстичем ученике да користе и друге изворе знања осим 
оних који су предвиђени школским програмом(књиге, 

55 3.65 0.70 
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часописи, интернет итд.). 

7. Саветујем ученике како да превазиђу тешкоће у учењу и 
вежбању. 

55 3.91 0.29 

8. Оспособљавам ученике да самостално прате и процењују 
сопствено напредовање и остварене резултате. 

55 3.71 0.57 

9. Могу да рачунам на подршку искуснијих колега и 
психолошко – педагошке службе када имам недоумице при 
осмишљавању и планирању часова. 

55 3.67 0.61 

10. Сарађујем са психолошко – педагошком службом при 
осмишљавању мера подршке ученицима који имају тешкоће у 
учењу и вежбању. 

55 3.51 0.77 

11. Школа организује мере подршке учењу (саветодавни рад са 
ученицима, упућивање у технике учења итд.) на основу 
редовне анализе успеха ученика. 

54 3.22 0.90 

12. Сарађујем са родитељима при решавању проблема ученика 
са учењем и вежбањем. 

55 3.73 0.59 

13. Пружам подршку својим ученицима при преласку из првог 
у други циклус основног музичког образовања. 

55 3.78 0.50 

14. Пружам подршку ученицима који прелазе из основне у 
средњу музичку школу. 

54 3.89 0.37 

* Највише аритметичке средине су болдиране. 

* Најниже аритметичке средине су обележене црвеном бојом. 

Aнализа мера централне тенденције изложених у табели 1.1. упућује на следеће закључке: 

Сви индикатори су оцењени највишим оценама 4 и 3. То значи да већина анкетираних 
наставника сматра да се ученицима пружа веома квалитетна подршка у учењу. Наставници 
упућују ученике у разне технике учења, помажу им да превазиђу тешкоће, свим ученицима 
пружају једнаке шансе да учествују у активностима на часу, осамостаљују их у раду, упућују 
талентоване на посебне облике рада, организју допунску наставу за оне који слабије напредују и 
међусобно сарађују при осмишљавању мера подршке у учењу. 

Наставници су најбоље оценили (ниво квалитета 4) следеће ставке:  

 Упућујем ученике у разне технике учења / вежбања. (3.85); 

 Дајем задатке / вежбе различите тежине у складу са могућностима ученика. (3.87); 

 Подстичем учешће свих ученика у раду на часу. (3.85). 
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Наставници су следећу ставку оценили просечном оценом 3: 

 Школа организује мере подршке учењу (саветодавни рад са ученицима, упућивање у 
технике учења итд.) на основу редовне анализе успеха ученика. (3.22). Ова оцена 
можда упућује на потребу да се више пажње посвети планирању мера подршке учењу на 
основу месечних анализа успеха ученика (нпр. групни и индивидуални саветодавни рад са 
ученицима који слабије напредују). 

 На графикону 1.1. дата је анализа процената наставника који су дали поједине оцене 
највише и најниже оцењеним индикаторима првог стандарда квалитета. 

 

2.1.2. Наставници - У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика 

Резултати самовредновања другог стандарда квалитета кључне области Подршка 
ученицима од стране наставника дати су у табели 1.2. И овај стандард је оцењен  тројкама и 
четворкама. Просечна оцена је 3.61 (ниво квалитета 4).  Следи анализа оцена појединачних ставки 
како би се утврдило којим су аспектима наведеног стандарда квалитета наставници највише, 
односно најмање задовољни. 

Табела 1.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика – оцене 
наставника 

Тврдња/исказ N М σ 

15. У нашој школи преовладавају позитивна социјална клима, 
узајамно уважавање и толеранција. 

55 3.36 0.73 

16. Међу запосленима у школи преовладавају сараднички 55 3.29 0.81 
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односи и брига о другима. 
17. Водим рачуна о свом понашању у школи јер сам свестан / 
на тога да је моје понашање пример ученицима, родитељима и 
колегама. 

55 3.85 0.40 

18. Трудим се да код ученика развијам поштовање 
различитости. 

55 3.93 0.26 

19. Код ученика подстичем и негујем сарадничке односе. 55 3.85 0.36 
20. Kод ученика подстичем и негујем бригу о другима. 55 3.82 0.43 
21. Код ученика развијам одговорност за учење. 55 3.91 0.29 
22. Код ученика развијам одговорност за поступке. 55 3.89 0.46 
23. Охрабрујем ученике да имају поверења у сопствено знање и 
способности. 

55 3.85 0.36 

24. Подстичем ученике да се брину о сопственом здрављу. 55 3.58 0.66 
25. Охрабрујем ученике да се брину о природи и да је чувају. 55 3.40 0.87 
26. Редовно користим прилику да похвалим позитивне 
поступке и успехе ученика. 

55 3.93 0.26 

27. Са ученицима отворено разговарам о недопустивом 
понашању у школи, као што су агресивност, нетрпељивост, 
дискриминација итд. 

55 3.84 0.50 

28. Ученици су у оквиру одељенске заједнице и Ученичког 
парламента укључени у решавање дисциплинских и других 
проблема. 

54 3.24 0.78 

29. Ученике подстичем да се укључе у рад ученичких 
организација. 

54 3.17 0.93 

30. Ученике подсећам на значај познавања њихових права. 54 3.31 0.82 
31. Ученике упознајем са њиховим обавезама и Кућним редом 
школе. 

55 3.56 0.69 

32. У школи се ефикасно решава проблем нередовног похађања 
наставе. 

55 3.47 0.74 

33. У школи се организуjу програми / активности за развиjање 
социjалних вештина (конструктивно решавање сукоба, 
ненасилна комуникациjа итд.). 

54 3.41 0.77 

34. Сваке године сам задужен / на за једну или више 
ваннаставних активности. 

55 3.24 0.92 

35. Подржавам ученике и помажем им да организују различите 
врсте културних, музичких и сличних активности. 

55 3.33 0.88 

36. Ученицима пружам потребна обавештења о могућностима 
за даље музичко школовање. 

47 3.87 0.40 

37. Помажем ученицима да објективно процене своје 
способности, знања и умења за наставак музичког школовања. 

47 3.83 .43 

38. У школи су на располагању информативни материјали о 
даљим облицима музичког образовања. 

47 3.26 0.87 

39. Подстичем ученике да самостално траже допунске 
информације о даљем музичком школовању. 

47 3.60 0.65 

40. Истичем ученицима потребу целоживотног образовања. 47 3.70 0.59 
41. Сарађујем са родитељима ученика у оквиру професионалне 
оријентације кроз индивидуалне разговоре и саветовање. 

47 3.68 0.66 

42. Сматрам да су информације које дајем ученицима и 
родитељима у вези са професионалном оријентацијом 

47 3.83 0.48 



Извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2018/2019. годину 

 

Музичка школа „Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7, Раковица  118 
 

прецизне, јасне и актуелне. 
43. Обавештавам ученике о различитим могућностима наставка 
школовања. 

17 3.59 0.87 

44. Помажем ученицима да објективно процене своје 
способности, знања и умења за наставак школовања. 

17 3.65 0.61 

45. У школи су на располагању информативни материјали о 
даљим облицима школовања. 

16 3.75 0.45 

46. Подстичем ученике да самостално траже допунске 
информације о даљем школовању. 

17 3.53 0.87 

47. Истичем ученицима потребу целоживотног образовања. 17 3.88 0.33 
48. Сарађујем са родитељима ученика у оквиру професионалне 
оријентације кроз индивидуалне разговоре и саветовање. 

17 3.35 0.86 

49. Сматрам да су информације које дајем ученицима и 
њиховим родитељима у вези са професионалном оријентацијом 
прецизне, јасне и актуелне. 

17 3.71 0.77 

* Највише аритметичке средине су болдиране. 

* Најниже аритметичке средине су обележене црвеном бојом. 

Aнализа аритметичких средина изложених у табели 1.2. упућује на следеће закључке: 

Сви индикатори су оцењени највишим оценама 4 и 3. То значи да већина анкетираних 
наставника сматра да својим понашањем даје добар пример ученицима, да промовише вредности 
као што су уважавање различитости, брига о другима, сарадња, одговорност за учење и за 
сопствене поступке, самопоуздање, брига о сопственом здрављу. Уверени су и да доследно 
похваљују постигнућа и позитивне поступке ученика и да их упознају са правилима понашања.  

Овај стандард обухвата и област каријерног вођења која је углавном оцењена четворкама. 
У упитнику смо раздвојили питања за наставнике музичке  и општеобразовне наставе 
претпостављајући да постоје разлике. Наставници теоретских предмета су одговарали на обе групе 
питања јер су у улози одељењских старешина у средњој музичкој школи. Наша јепретпоставка 
била да одељењске старешине имају добар увид у све могућности које ученици разматрају када 
планирају наставак школовања. Већина наставника је уверена да ученицима пружа сва потребна 
обавештења при опредељивању за даље школовање, да им помаже да објективно процене своје 
способности, да их осамостаљује у процесу потраге за информацијама о професијама које их 
интересују, да наглашава значај учења као целоживотног процеса, да сарађује са родитељима и 
пружа јасне, тачне, актуелне информације.  

Наставници су највише просечне оцене (ниво квалитета 4) дали следећим ставкама:  

 Трудим се да код ученика развијам поштовање различитости. (3.93) – Високом оценом 
ове тврдње наставници изражавају позитиван став према сопственом раду и наведеној 
вредности; 

 Код ученика развијам одговорност за учење. (3.91).  

 Редовно користим прилику да похвалим позитивне поступке и успехе ученика. (3.93). 
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Оценом 3 су оцењене следеће ставке: 

 У нашој школи преовладавају позитивна социјална клима, узајамно уважавање и 
толеранција.(3.36). Ово се не разликује од прошлогодишњих резултата и говори да су 
наставници уверени да су међуљудски односи у школи задовољавајући, али да треба 
радити на томе да се побољшају. 

 Међу запосленима у школи преовладавају сараднички односи и брига о 
другима.(3.29). Закључак је исти као и за претходну ставку. Занимљиво је нагласити да су 
наставници углавном уверени да воде рачуна о властитом понашању на радном месту 
(3.85). Дакле ако постоје неки проблеми у међуљудским односима већина види узроке у 
понашању дригих. 

 Охрабрујем ученике да се брину о природи и да је чувају. (3.40) Треба нагласити да је 
ове школске године спроведено бар две активности на пољу очувања животне средине. 
Прва је садња дрвећа на одељењу „14. октобар“ која је обављена током другог 
полугодишта. Иницијативу за ову активност покренуо је наставник Рачунарства и 
информатике, Урош Ђорђевић, a спровео ју је у дело са ученицима средње музичке школе. 
Друга активност је покретање акције Чеп за хендикеп у нашој школи коју је предложила и 
спровела у дело наставница хармонике, Данијела Мешановић. Ова област је доследно била 
на нивоу квалитета 3 од како се самовредновање врши у нашој школи. Иако смо очекивали 
да ће спроведене активности утицати на побољшање оцене то се није догодило вероватно 
због тога што није учињено довољно да се наставници информишу о њима. 

Следеће ставке се тичу права ученика, њихових организација и могућности да се укључе у 
решавање проблема до којих долази у свакодневном школском животу: 

- Ученици су у оквиру одељењске заједнице и Ученичког парламента укључени у решавање 
дисциплинских и других проблема.(3.24). 

- Ученике подстичем да се укључе у рад ученичких организација. (3.17). 
- Ученике подсећам на значај познавања њихових права.(3.31). 

Овакви резултати упућују на закључак да међу наставницима још увек постоји доза скепсе 
када су у питању ученичке организације и њихова улога у решавању школских проблема. 
Интересантан је податак да већина наставника изјављује да упућује ученике у Кућни ред школе и 
правила понашања (3.56),  али су, према добијеним оценама, мање расположени да разговарају са 
ученицима о њиховим правима. Може се закључити да међу наставницима преовлађује став да се 
превише истичу права ученика и да је важно да ови разговори буду праћени и разговорима о 
дужностима и одговорности. 

 У школи се ефикасно решава проблем нередовног похађања наставе.(3.47) Ниво 
квалитета 3 је индикатор да на проблем нередовног похађања наставе треба обратити 
пажњу и повећати ефикасност решавања истог. 

 У школи се организуjу програми / активности за развиjање социjалних вештина 
(конструктивно решавање сукоба, ненасилна комуникациjа итд.).(3.41) Овај резултат 
говори да је присутна свест наставника о постојању и спровођењу ових програма од стране 
ПП службе и установа ван школе, а да треба размислити о ширењу и обогаћивању истог. 
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 Сваке године сам задужен / на за једну или више ваннаставних активности.(3.24) Ово 
остаје једна од најлошије оцењених ставки, јер нису сви наставници једнако ангажовани у 
осмишљавању и остваривању ваннаставних активности. Очигледна је потреба за 
подржавањем наставика у покретању и реализацији оваквих активности. 

 Подржавам ученике и помажем им да организују различите врсте културних, 
музичких и сличних активности.(3.33) Овај резлтат се може прокоментарисати на исти 
начин као претходни. 

 У школи су на располагању информативни материјали о даљим облицима музичког 
образовања.(3.26) Овај резултат сугерише да је у школи на располагању информативни 
материјал о разним облицима музичког образовања након средње школе, а треба даље 
радити на обезбеђивању што већег броја актуелних и квалитетних информација. 

 Сарађујем са родитељима ученика у оквиру професионалне оријентације кроз 
индивидуалне разговоре и саветовање.(3.35) Утисак наставника општеобразовне настве 
је да би требало да појачају сарадњу са родитељима у оквиру каријерног вођења ученика 
средње музичке школе. 

На графикону 1.2. дата је анализа процената испитаника из категорије наставника  који су дали 
поједине оцене највише и најниже оцењеним 
ставкама другог стандарда квалитета. 

 

 

2.1.3. Наставници - У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 
ученицима са изузетним способностима 
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У табели 1.3. изложени су резултати самовредновања трећег стандарда кључне области 
Подршка ученицима од стране наставника наше школе. Глобална оцена овог стандарда је 3.58 што 
одговара нивоу квалитета 4. Овај податак говори да међу наставницима преовлађује мишљење да 
је школа отворена за ученике из осетљивих група и да пружа различите облике подршке и 
подстицаја ученицима са изузетним способностима.  

Табела 1.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 
ученицима са изузетним способностима – оцене наставника 

Тврдња/исказ N М σ 

50. Сматрам да наша школа ствара услове за упис ученика из 
осетљивих група (ученици са сметњама у развоју, ученици из 
нестимулативне средине итд.). 

54 3.56 0.63 

51. У школи се ученицима из осетљивих група пружа 
одговарајућа подршка у области социјалне интеграције 
(подстицање доживљаја задовољства и прихваћености, 
неговање толеранције на различитости, припрема вршњачке 
групе за долазак ученика са неким обликом ометености итд.). 

54 3.61 0.60 

52. Школа предузима мере за редовно похађање наставе 
ученика из осетљивих група. 

54 3.52 0.69 

53. Школа сарађуjе са релевантним институциjама (надлежним 
центром за социјални рад, здравственим установама) и 
поjединцима у подршци ученицима из осетљивих група. 

54 3.48 0.69 

54. У школи се осмишљавају и примењуjу планови 
индивидуализације рада и индивидуални образовни планови за 
ученике из осетљивих група и ученике са изузетним 
способностима (прилагођавање средине, метода рада и / или  
стандарда постигнућа индивидуалним потребама ученика). 

54 3.65 0.65 

55. Школа има успостављене механизме за идентификациjу 
ученика са изузетним способностима и ствара услове за 
њихово напредовање (акцелерациjа, обогаћивање програма). 

54 3.65 0.62 

* Највише аритметичке средине су болдиране. 

* Најниже аритметичке средине су обележене црвеном бојом. 

Разматрање мера централне тенденције изложених у табели 1.3. упућује на следеће закључке: 

Сви индикатори су оцењени највишим оценама 4 и 3.  То значи да већина анкетираних 
наставника сматра да у школи постоји воља да се пружи шанса ученицима са различитим 
облицима ометености и ученицима из нестимулативне средине, као и жеља да се посебна пажња 
посвети талентованим ученицима. У школи се ради на социјалној интеграцији ученика из 
осетљивих група, обезбеђује се редовно похађање наставе, осмишљавају се и реализују планови 
индивидуализације и индивидуални образовни планови. Постоје процедуре за откривање ученика 
са надпросечним способностима и начини да се подстиче њихово напредовање. 

Наставници су највише просечне оцене (ниво квалитета 4) приписали следећим ставкама:  
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 У школи се осмишљавају и примењуjу планови индивидуализације рада и 
индивидуални образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са 
изузетним способностима (прилагођавање средине, метода рада и / или  стандарда 
постигнућа индивидуалним потребама ученика).(3.65); 

 Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са изузетним 
способностима и ствара услове за њихово напредовање (акцелерациjа, обогаћивање 
програма).(3.65); 

Оценом 3 оцењена је само једна ставка: 

 Школа сарађуjе са релевантним институциjама (надлежним центром за социјални 
рад, здравственим установама) и поjединцима у подршци ученицима из осетљивих 
група.(3.48)У школи до сада није било потребе за услугама Интерресорне комисије тако да 
ова врста сарадње није остваривана.  

На графикону 1.3. представљена је анализа процената испитаника из категорије наставника  који 
су дали поједине оцене највише и најниже оцењеним индикаторима трећег стандарда квалитета. 

      
       
2.2.1. Родитељи - У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

У табели 2.1. изложени су резултати самовредновања првог стандарда кључне области 
Подршка ученицима од стране родитеља ученика основне и средње музичке школе. Глобална 
оцена овог стандарда је 3.49. што одговара нивоу квалитета 3. Дате оцене показују да су родитељи 
углавном задовољни подршком која се њиховој деци пружа у учењу, али да има и аспеката рада 
које треба унапредити. Следи детаљна анализа оцена појединих ставки. 
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Табела 2.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима– оцене 
родитеља 

Тврдња/исказ N М σ 

1. Наставници упућују моје дете у разне технике учења / 
вежбања. 

46 3.74 0.44 

2. Наставници дају задатке / вежбе различите тежине у складу 
са могућностима мог детета. 

47 3.72 0.65 

3. Колико је мени познато, наставници подстичу учешће свих 
ученика у раду на часу. 

47 3.79 0.55 

4. Познато ми је да наставници организују допунску наставу за 
ученике који слабије напредују. 

45 3.18 1.07 

5. Наставници подстичу ученике да се укључе у посебне 
облике рада ван редовне наставе (додатне часове, курсеве, 
семинаре, „master class” и сл.). 

46 3.17 1.10 

6. Наставници подстичу моје дете да користи и друге изворе 
знања осим оних који су предвиђени школским 
програмом(књиге, часописи, интернет итд.). 

47 3.04 1.10 

7. Када моје дете има тешкоће у учењу и вежбању, може да 
добије савете од наставника како да их превазиђе. 

47 3.77 0.48 

8. Наставници се труде да оспособе моје дете да самостално 
прати и процењује сопствено напредовање и остварене 
резултате. 

47 3.64 0.61 

9. Наставници сарађују са психолошко – педагошком службом 
при осмишљавању мера подршке ученицима који имају 
тешкоће у учењу и вежбању. 

42 3.29 0.92 

10. Колико ми је познато, школа организује мере подршке 
учењу (саветодавни рад са ученицима, упућивање у технике 
учења итд.) на основу редовне анализе успеха ученика. 

41 3.12 0.93 

11. Наставници ме позивају на сарадњу када моје дете има 
тешкоће са учењем и вежбањем. 

46 3.52 0.89 

12. Сматрам да се мом детету пружа или да му је пружена 
одговарајућа подршка при преласку из првог у други циклус 
основног музичког образовања. 

45 3.80 0.50 

13. Сматрам да се мом детету пружа или да му је пружена 
одговарајућа подршка при преласку из основне у средњу 
музичку школу. 

33 3.61 0.79 

* Највише аритметичке средине су болдиране. 

* Најниже аритметичке средине су обележене црвеном бојом. 

Aнализа мера централне тенденције изложених у табели 2.1. упућује на следеће закључке: 

Већина анкетираних родитеља сматра да наставници њиховој деци пружају подршку у 
учењу упућивањем у различите технике учења и вежбања, прилагођавањем тежине задатака 
могућностима детета, подстицањем активности на часу, саветима како да превазиђу тешкоће, 
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осамостаљивањем у раду и процени сопственог постигнућа, сарадњом са родитељима и пружањем 
помоћи при преласку на наредне ступњеве музичког образовања.  

Следећим ставкама је дата оцена 3: 

 Познато ми је да наставници организују допунску наставу за ученике који слабије 
напредују.(3.18). Овај податак показује да родитељи нису сасвим задовољни овим 
обликом подршке учењу. Наведени облик подршке је, по мишљењу родитеља, присутан и 
углавном задовољава потребе ученика, али треба радити на томе да заисте буде пружен 
свој деци којој је потребна помоћ. 

 Наставници подстичу ученике да се укључе у посебне облике рада ван редовне 
наставе (додатне часове, курсеве, семинаре, „master class” и сл.).(3.17). Овај облик 
подршке талентованим ученицима је присутан, али по мишљењу родитеља може да се 
побољша.  

 Наставници подстичу моје дете да користи и друге изворе знања осим оних који су 
предвиђени школским програмом(књиге, часописи, интернет итд.).(3.04) По мишљењу 
родитеља овај облик подршке учењу је присутан у задовољавајућој мери, али може да се 
унапреди. 

 Наставници сарађују са психолошко – педагошком службом при осмишљавању мера 
подршке ученицима који имају тешкоће у учењу и вежбању.(3.29) Родитељи су 
уверени да је сарадња између наставника и ПП службе доста присутна, али да би могла да 
се побољша. 

 Колико ми је познато, школа организује мере подршке учењу (саветодавни рад са 
ученицима, упућивање у технике учења итд.) на основу редовне анализе успеха 
ученика.(3.12) Родитељи и наставници ову ставку оцењују на исти начин. Родитељи деле 
мишљење наставника да се планирање мера подршке ученицима са слабијим успехом 
обавља на задовољавајућем нивоу, али да има још простора за побољшање. 

На графикону 2.1. налази се анализа процената наставника који су дали поједине оцене највише и 
најниже оцењеним индикаторима првог стандарда квалитета. 
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2.2.2. Родитељи - У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика 

Резултати самовредновања другог стандарда квалитета кључне области Подршка 
ученицима од стране родитеља дати су у табели 2.2. Овај стандард оцењен је тројкама и 
четворкама. Просечна оцена је 3.49. Следи анализа оцена појединачних ставки како би се утврдило 
којим су аспектима наведеног стандарда квалитета родитељи највише, односно најмање 
задовољни. 

Табела 2.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика  – оцене 
родитеља 

Тврдња/исказ N М σ 

14. У школи преовладавају позитивна социјална клима, 
узајамно уважавање и толеранција. 

47 3.60 0.80 

15. Колико ми је познато међу запосленима у школи 
преовладавају сараднички односи. 

46 3.52 0.75 

16. Запослени у школи воде рачуна о свом понашању на послу. 40 3.73 0.60 
17. Наставници подстичу моје дете да поштује различитости. 44 3.59 0.66 
18. Наставници подстичу моје дете да сарађује са другима. 44 3.73 0.54 
19. У школи моје дете подстичу да брине о другим људима. 43 3.60 0.62 
20. Наставници код код мог детета развијају одговорност за 
учење. 

44 3.75 0.49 

21. Наставници код мог детета развијају одговорност за 
властите поступке. 

45 3.69 0.51 

22. Наставници охрабрују моје дете да има поверења у 
сопствено знање и способности. 

46 3.80 0.40 

23. Наставници подстичу моје дете да се брине о сопственом 45 3.44 0.81 
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здрављу. 
24. Наставници охрабрују моје дете да се брине о природи и да 
је чува. 

42 3.31 0.98 

25. Наставници редовно похваљују позитивне поступке и 
успехе мог детета. 

47 3.70 0.66 

26. Наставници отворено разговарају са децом о недопустивом 
понашању у школи, као што су агресивност, нетрпељивост, 
дискриминација итд. 

44 3.43 0.95 

27. Деца су преко одељенске заједнице и Ученичког 
парламента укључена у решавање дисциплинских и других 
проблема. 

40 2.98 1.07 

28. Наставници и други запослени у школи подсећају ученике 
на значај познавања њихових права. 

42 3.10 1.03 

29. Наставници ученике упознају са њиховим обавезама и 
Кућним редом школе. 

45 3.69 0.56 

30. Упознат /  упозната сам са Кућним редом школе. 45 3.36 0.86 
31. Сматрам да се у овој школи ефикасно решава проблем 
нередовног похађања наставе. 

45 3.51 0.73 

32.У школи се организуjу програми / активности за развиjање 
социjалних вештина (конструктивно решавање сукоба, 
ненасилна комуникациjа итд.). 

42 3.17 0.93 

33. Наставници помажу мом детету да открије и развија своје 
таленте кроз учешће у понуђеним ваннаставним активностима. 

44 3.18 0.99 

34. Наставници подржавају ученике и помажу им да организују 
различите врсте културних, музичких и сличних активности. 

45 3.47 0.92 

35. Наставници и стручна служба (психолог и педагог школе) 
мом детету пружају потребна обавештења о могућностима за 
даље музичко школовање.                     

44 3.41 0.84 

36. Наставници и стручна служба помажу мом детету да 
објективно процени сопствене способности, знања и умења за 
наставак музичког школовања. 

44 3.45 0.73 

37. На сајту школе су на располагању информације о даљим 
облицима музичког образовања. 

46 3.39 0.98 

38. Наставници подстичу моје дете да самостално тражи 
допунске информације о даљим облицима музичког 
школовања. 

45 3.38 0.96 

39. Наставници истичу мом детету потребу целоживотног 
образовања. 

44 3.34 0.91 

40. Наставници и стручна служба сарађују са мном у оквиру 
професионалне оријентације кроз индивидуалне разговоре и 
саветовање. 

44 3.32 0.93 

41. Сматрам да су информације које могу да добијем у школи у 
вези са професионалном оријентацијо) прецизне, јасне и 
актуелне. 

44 3.39 0.81 

42. Наставници општеобразовних предмета и стручна служба  
мом детету пружају потребна обавештења о могућностима за 
даље школовање. 

22 3.14 0.89 

43. Наставници и стручна служба помажу мом детету да 
објективно процени сопствене способности, знања и умења за 

22 3.32 0.92 
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наставак школовања. 
44. У школи су на располагању информативни материјали о 
даљим облицима школовања. 

21 2.95 1.07 

45. Наставници и стручна служба подстичу моје дете да 
самостално тражи допунске информације о даљим облицима 
школовања. 

21 3.05 1.07 

46. Наставници истичу мом детету потребу целоживотног 
образовања. 

21 3.29 0.85 

47. Наставници и стручна служба сарађују са мном у оквиру 
професионалне оријентације кроз индивидуалне разговоре и 
саветовање. 

21 3.10 1.14 

48. Сматрам да су информације које могу да добијем у школи у 
вези са професионалном оријентацијом прецизне, јасне и 
незастареле. 

21 3.00 0.95 

* Највише аритметичке средине су болдиране. 

* Најниже аритметичке средине су обележене црвеном бојом. 

Aнализа аритметичких средина изложених у табели 2.2. упућује на следеће закључке: 

Занимљиво је да су родитељи три ставке које се тичу међуљудских односа и културе 
комуникације у школи оценили боље од наставника (ниво квалитета 4). Једно могуће објашњење 
је да родитељи школски живот посматрају са дистанце и да им односи између запослених у школи 
нису тако очигледни као самим наставницима или ученицима.  

Анализом ставки које су оцењене највишом оценом може се закључити да већина 
анкетираних родитеља сматра да наставници наше школе подстичу развој следећих вредности код 
ученика: поштовање различитости, неговање сарадничких односа, брига о другим људима, 
одговорност за учење и за властите поступке и самопоуздање. 

Родитељи су оценили и следеће ставке највишом оценом: 

 Наставници редовно похваљују позитивне поступке и успехе мог детета.(3.80). 
Родитељи су уверени да су наставници готово увек спремни да похвале лепо понашање и 
добро постигнуће ученика. 

 Наставници ученике упознају са њиховим обавезама и Кућним редом школе.(3.69) 
Родитељи су уверени да наставници воде рачуна да ученици буду на време упознати са 
Кућним редом школе. 

 Сматрам да се у овој школи ефикасно решава проблем нередовног похађања 
наставе.(3.51) Родитељи су углавном уверени да се запослени у школи компетентно носе 
са проблемом избегавања наставе од стране ученика. 

Следеће ставке су, по мишљењу родитеља, на нивоу квалитета 3:  

 Наставници подстичу моје дете да се брине о сопственом здрављу.(3.44) – Родитељи 
изражавају уверење да је промовисање здравих стилова живота присутно у школи у 
задовољавајућој мери, али да има још простора за побољшање. 
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 Наставници охрабрују моје дете да се брине о природи и да је чува.(3.31) –Ова ставка је 
релативно високо оцењена што сугерише да су родитељи задовољни начином 
промовисања ове вредности и уверени да постоји још могућности за унапређивање. 

 Наставници отворено разговарају са децом о недопустивом понашању у школи, као 
што су агресивност, нетрпељивост, дискриминација итд.(3.43) Родитељи су углавном 
задовољни отвореношћу наставника за разговор са  њиховом децом о дисциплинским и 
другим проблема у школи. 

 Деца су преко одељенске заједнице и Ученичког парламента укључена у решавање 
дисциплинских и других проблема. (2.98) Оцена ове ставке сугерише да родитељи нису 
сасвим задовољни степеном учешћа њихове деце у решавању проблема који су за њих 
веома значајни. Требало би наставити са радом на унапређивању и оснаживању ученичких 
организација. 

 Наставници и други запослени у школи подсећају ученике на значај познавања 
њихових права.(3.10) Родитељи су уверени да наставници упознају ученике са њиховим 
правима, али да би ти разговори требало да буду присутнији. По њиховом мишљењу 
наставници су спремнији да са ученицима разговарају о правилима понашања и 
дужностима него о правима. То се поклапа са ставовима наставника. 

 Упознат / упозната сам са Кућним редом школе.(3.36) Већина родитеља је упозната са 
Кућним редом школе, али има и родитеља који саопштавају да нису.  

 У школи се организуjу програми / активности за развиjање социjалних вештина 
(конструктивно решавање сукоба, ненасилна комуникациjа итд.).(3.17) Родитељи 
процењују да у школи постоје овакви програми и активности, али да би можда требало да 
се ради на томе да их има више. 

 Наставници помажу мом детету да открије и развија своје таленте кроз учешће у 
понуђеним ваннаставним активностима.(3.18) Овом оценом родитељи су изразили став 
да у школи постоји задовољавајућа понуда ваннаставних активности, али да је то област 
која се може унапредити. 

Родитељи су проценили да ставке које се тичу каријерног вођења не прелазе ниво квалитета 3. 
Пракса професионалне оријентације у школи је задовољавајућег квалитета, али постоји још 
простора за њено унапређивање. 

На графикону 2.2. дата је анализа процената испитаника из категорије родитеља  који су дали 
поједине оцене највише и најниже оцењеним индикаторима другог стандарда квалитета. 
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2.2.3. Родитељи - У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 
ученицима са изузетним способностима 

У табели 2.3. изложени су резултати самовредновања трећег стандарда кључне области 
Подршка ученицима од стране родитеља наших ученика. Глобална оцена овог стандарда је 3.29, 
што одговара нивоу квалитета 3. Овај податак говори да међу родитељима преовлађује мишљење 
да је пракса инклузивног образовања у школи заступљена у довољној мери, али да постији још 
могућности за њено унапређивање.   

Табела 2.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 
ученицима са изузетним способностима – оцене родитеља 

Тврдња/исказ N М σ 

49. Сматрам да ова школа ствара услове за упис ученика из 
осетљивих група (ученици са сметњама у развоју, ученици из 
социјално угрожених породица итд.). 

39 3.18 0.94 

50. У школи се ученицима из осетљивих група пружа 
одговарајућа подршка при уклапању у друштво (подстицање 
доживљаја задовољства и прихваћености, неговање 
толеранције на различитости, припрема вршњачке групе за 
долазак ученика са неким обликом ометености итд.). 

38 3.29 0.80 

51. Школа предузима мере за редовно похађање наставе 
ученика из осетљивих група. 

38 3.32 0.84 

52. У школи се осмишљавају и примењују начини 
прилагођавања средине, метода рада и / или  стандарда 
постигнућа појединачним потребама ученика из осетљивих 
група и ученика са изузетним способностима (планови 
индивидуализације и индивидуални образовни планови). 

38 3.32 0.84 
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53. Школа има успостављене механизме за откривање ученика 
са изузетним способностима и ствара услове за њихово 
напредовање (убрзано напредовање, обогаћивање програма). 

39 3.33 0.93 

 

2.2.4. Компарација резултата родитеља ученика средње школе и родитеља ученика основне 
школе 

Узорак је обухватио 25 родитеља ученика средње музичке школе и 21 родитеља основне 
музичке школе. Сматрали смо да би било корисно раздвојити њихове оцене, јер смо очекивали да 
ће се неке разлике испољити и допринети бољем разумевању општих оцена. Табела 2.4. садржи 
просечне оцене обе категорије родитеља, разлике и њихову статистичку значајност. У анализу смо 
укључили и разлике између просечних оцена које су допринеле промени нивоа квалитета 
појединих ставки, а нису статистички значајне, под условом да су веће од 0.20.  Прво што се 
уочава је да родитељи ученика основне музичке школе дају више просечне оцене од родитеља 
ученика средње школе. То је могуће приписати разним чиниоцима: основци проводе много мање 
времена у музичкој школи од средњошколаца и већина њих мање учествује у школском животу, а 
исто се може рећи и за њихове родитеље. Треба нагласити и да су ученици средње музичке школе 
пробранији од ученика основне школе и на неки начин опредељени за бављење музиком. 
Амбиције и успех ученика веома су повезани са великом подршком родитеља, а то се рефлектује и 
на очекивања у односу на музичку школу. Најважнији чинилац је, свакако, узраст. Разлика у 
узрасту ученика основне и средње школе подразумева и разлику у односу родитеља према детету 
и према онима који са дететом раде. 

Табела 2.4. Подршка ученицима – оцене родитеља ученика средње школе и родитеља 
ученика основне школе 

Тврдња/исказ Р - о 

М 

Р - с 

М Р У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПРУЖАЊА 
ПОДРШКЕ СВИМ УЧЕНИЦИМА 

7. Када моје дете има тешкоће у учењу и вежбању, може да добије 
савете од наставника како да их превазиђе. 

3.91 3.64 0.27 

11. Наставници ме позивају на сарадњу када моје дете има тешкоће 
са учењем и вежбањем. 

3.64 3.42 0.22* 

У ШКОЛИ СЕ ПОДСТИЧЕ ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И 
СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА  

Р - о 

М 

Р - с 

М 
Р 

14. У школи преовладавају позитивна социјална клима, узајамно 
уважавање и толеранција. 

3.73 3.48 0.25* 

15. Колико ми је познато међу запосленима у школи преовладавају 3.68 3.38 0.30* 
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сараднички односи. 

23. Наставници подстичу моје дете да се брине о сопственом 
здрављу. 

3.60 3.32 0.28* 

24. Наставници охрабрују моје дете да се брине о природи и да је 
чува. 

3.58 3.09 0.49* 

25. Наставници редовно похваљују позитивне поступке и успехе мог 
детета. 

3.91 3.52 0.39 

26. Наставници отворено разговарају са децом о недопустивом 
понашању у школи, као што су агресивност, нетрпељивост, 
дискриминација итд. 

3.68 3.24 0.44* 

27. Деца су преко одељенске заједнице и Ученичког парламента 
укључена у решавање дисциплинских и других проблема. 

3.18 2.83 0.35* 

30. Упознат /  упозната сам са Кућним редом школе. 3.19 3.50 - 0.31* 

37. На сајту школе су на располагању информације о даљим 
облицима музичког образовања. 

3.71 3.12 0.59 

38. Наставници подстичу моје дете да самостално тражи допунске 
информације о даљим облицима музичког школовања. 

3.52 3.25 0.27* 

40. Наставници и стручна служба сарађују са мном у оквиру 
професионалне оријентације кроз индивидуалне разговоре и 
саветовање. 

3.55 3.13 0.42* 

41. Сматрам да су информације које могу да добијем у школи у вези 
са професионалном оријентацијо) прецизне, јасне и актуелне. 

3.60 3.21 0.39* 

* Разлике статистички значајне на нивоу 0.05 су болдиране. 

* Разлике статистички значајне на нивоу 0.01 су болдиране и обележене црвеном бојом. 

* Разлике које нису статистички значајне обележене су са *. 

Анализом података из табеле 4.2. по ставкама уочавамо следеће: 

У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима: 

 Када моје дете има тешкоће у учењу и вежбању, може да добије савете од наставника 
како да их превазиђе.Родитељи ученика основне школе су осетно задовољнији саветима 
које наставници дају њиховој деци за превазилажење тешкоћа у учењу и вежбању од 
родитеља ученика средње школе (мада обе категорије родитеља оцењују ову ставку 
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четворком). Овај облик подршке учењу је вероватно родитељима основаца мало битнији, 
јер су им деца млађа и у ранијим фазама савладавања вештине свирања. 

 Наставници ме позивају на сарадњу када моје дете има тешкоће са учењем и 
вежбањем.Родитељи ученика основне школе су нешто задовољнији сарадњом коју 
наставници остварују са њима када дете има тешкоће у учењу и вежбању. Сматрамо да је 
ово делимично и последица тога што су наставници упућенији на родитеље када помажу 
ученицима основне школе, јер су млађи и мање самостални у раду. 

У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика  – оцене родитеља: 

Приметна је разлика између родитеља ученика основне школе и родитеља ученика средње школе у 
оцењивању обе ставке које се односе на међуљудске односе и сарадњу између наставника: 

- У школи преовладавају позитивна социјална клима, узајамно уважавање и толеранција. 
- Колико ми је познато међу запосленима у школи преовладавају сараднички односи. 

Родитељи ученика основне школе ове ставке оцењују четворкама, док их родитељи ученка 
средње школе оцењују тројкама, чиме су показали мало већу критичност и уверење да треба 
радити на унапређивању међуљудских односа. 

Ова разлика је вероватно присутна због бољег увида родитеља средњошколаца, чија деце 
много више времена проводе у музичкој школи и имају додира са више наставника различитих 
предмета. 

Следеће ставке које се тичу различитих вредности које наставници преносе (или не преносе) 
ученицима оцењене су четворкама (3.60) од стране родитеља ученика основне школе, а тројкама 
(3.32) од стране родитеља ученика средње школе: 

- Наставници подстичу моје дете да се брине о сопственом здрављу. 
- Наставници охрабрују моје дете да се брине о природи и да је чува. 

Ставке се односе на промовисање здравих стилова живота и бриге о животној средини. 
Родитељи основаца су уверени да се на промовисању ових вредности ради сасвим довољно, док су 
родитељи средњошколаца уверени да се ради на промовисању ових вредности, али да то треба 
чинити још одлучније кроз разноврсне активности.  

 Наставници редовно похваљују позитивне поступке и успехе мог детета.Овој ставки су 
родитељи основаца дали просечну оцену 3.91, а родитељи средњошколаца 3.52. Обе 
просечне оцене одговарају нивоу квалитета 4, чиме су обе категорије родитеља изразиле 
велико задовољство подршком коју наставници пружају ученицима кроз позитиван, 
пријатељски однос и бодрење, с тим што је код родитеља основаца ово задовољство готово 
потпуно. 

 Наставници отворено разговарају са децом о недопустивом понашању у школи, као 
што су агресивност, нетрпељивост, дискриминација итд.Родитељи основаца ову ставку 
оцењују просечном оценом 3.68 (ниво квалитета 4), а родитељи средњошколаца просечном 
оценом 3.24 (ниво квалитета 3). Ову разлику је могуће објаснити већим очекивањима 
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родитеља средњошколаца, који много више суделују у школском животу од деце у 
основној школи, а имају и своје ученичке организације које им то омогућавају. Ниво 
отворености наведених разговора је задовољавајући, али је пожељно радити на даљем 
оснаживању одељењских заједница и Ученичког парламента. 

 Деца су преко одељенске заједнице и Ученичког парламента укључена у решавање 
дисциплинских и других проблема.Ова ставка се надовезује на претходну. Закључци су 
слични, само што је просечна оцена родитеља ученика основне школе исто на нивоу 
квалитета 3, вероватно због тога што ученици основне школе немају своје ученичке 
организације. 

 Упознат / упозната сам са Кућним редом школе.Ова ставка је интересантна, јер је једна 
од ретких које родитељи средњошколаца оцењују вишом просечном оценом од родитеља 
основаца (3.50 у односу на 3.19), изражавајући тако став да су веома добро информисани о 
Кућном реду школе. Родитељи основаца су нешто скромнији у процени своје 
информисаности. 

Родитељи ученика основне школе ставке које се тичу професионалне оријентације оцењују 
највишом оценом, док им родитељи средњошколаца доследно дају тројке, изражавајући став да је 
затечена ситуација добра, али да је пожељно унапредити овај облик подршке ученицима. 
Професионална оријентација у средњој школи која подразумева опредељивање за будућу 
професију је доста сложенија него у основној школи, те су и захтеви већи. 

2.3.1. Ученици - У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима 

У табели 3.1. изложени су резултати самовредновања првог стандарда кључне области 
Подршка ученицима од стране ученика завршних разреда основне музичке школе и свих разреда 
средње музичке школе. Глобална оцена овог стандарда је 2.97, што одговара нивоу квалитета 3. 
Ученици су релативно задовољни подршком која им се пружа у школи, али виде и значајан 
простор за побољшање овог стандарда квалитета рада школе. Следи детаљна анализа оцена 
појединих ставки. 

Табела 3.1. У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима – оцене 
ученика 

Тврдња/исказ N М σ 

1. У школи нас уче како да учимо (упућују нас у разне технике 
учења и вежбања). 

46 3.00 0.87 

2. Наставници нам дају задатке различите тежине у складу са 
нашим могућностима.  

46 3.20 0.91 

3. На часовима сви учествујемо равноправно у раду. 45 2.64 0.96 
4. Наставници помажу ученицима који спорије напредују и ван 
редовне наставе тако што организују допунску наставу. 

46 3.24 0.97 

5. Наставници подстичу ученике да се укључе у посебне 
облике рада ван редовне наставе (додатне часове, курсеве, 
семинаре, „master class” и сл.). 

45 2.96 0.80 

6. Наставници ме подстичу да поред уџбеника и бележака 46 2.67 0.90 
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користим и друге изворе информација(књиге, часописе, 
интернет итд.). 
7. Када имам тешкоће са учењем и вежбањем, наставници и 
стручна служба (психолог и педагог) су спремни да ме 
посаветују како да их превазиђем. 

45 2.98 0.99 

8. Наставници ме уче да самостално пратим и проценим 
сопствено напредовање и остварене резултате. 

46 2.98 0.86 

9. Школа организује мере подршке учењу (саветодавни рад са 
ученицима, упућивање у технике учења итд.) на основу 
редовне анализе нашег успеха. 

45 2.36 0.80 

10. Наставници позивају моје родитеље на сарадњу када имам 
тешкоће са учењем и вежбањем. 

45 3.00 0.90 

11. Сматрам да су ми наставници пружили одговарајућу 
подршку при преласку из првог у други циклус основног 
музичког образовања. 

46 3.15 0.84 

12. Сматрам да ми наставници пружају или су ми пружили 
одговарајућу подршку при преласку из основне у средњу 
музичку школу. 

40 3.42 0.71 

* Највише аритметичке средине су болдиране. 

* Најниже аритметичке средине су обележене црвеном бојом. 

Aнализа мера централне тенденције изложених у табели 3.1. упућује на следеће закључке: 

Ниједна ставка није оцењена четворком што значи да не постоји аспект подршке којом су 
ученици потпуно задовољни. Ученици су проценили да се већина аспеката подршке налази на 
нивоу квалитета 3.  

Ученици су најзадовољнији подршком која им је пружена од стране наставника при 
преласку из основне у средњу музичку школу (3.42), мада је став већине да та подршка може да се 
унапреди. 

Ученици су релативно задовољни подршком која им се пружа у учењу. Наставници их 
упућују у технике учења, прилагођавају тежину задатака њиховим могућностима, омогућавају 
свим ученицима да равноправно учествују у раду на часовима, држе допунску наставу онима који 
слабије напредују, омогућавају талентованим ученицима да учествују у посебним облицима рада, 
саветују их како да превазиђу тешкоће у учењу и вежбању, упучују и на изворе информација који 
нису предвиђени програмом, оспособљавају их да планирају и прате сопствено постигнуће, 
сарађују са њиховим родитељима при решавању проблема и пружају им посебну подршку при 
преласки из једне фазе музичког образовања у другу. По мишљењу ученика, све је наведене 
облике подршке пожељно унапредити. 

Једна ставка је оцењена двојком:  

 Школа организује мере подршке учењу (саветодавни рад са ученицима, упућивање у 
технике учења итд.) на основу редовне анализе нашег успеха.(2.36) – Ова оцена 
показује да код ученика преовлађује утисак да наставници и стручна служба не раде 
довољно систематично на решавању тешкоћа у учењу и вежбању са којима се ученици 
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суочавају у току школске године. Следеће године биће стављен нагласак на реализацију 
програма подршке у учењу која подразумева и оспособљавање ученика за планирање и 
праћење сопственог постигнућа, као и упућивање у различите технике успешног учења. 

Када се ученици средње и основне школе посматрају одвојено слика се мења када су у питању 
поједине ставке:  

 На часовима сви учествујемо равноправно у раду.(2.64) По мишљењу ученика 
наставници би требало да им препусте више самосталности у раду и да им пруже једнаке 
шансе за то. 

 Наставници ме уче да самостално пратим и проценим сопствено напредовање и 
остварене резултате.(2.98) Код ученика постоји уверење да наставници раде на томе да 
код њих развију способност планирања и праћења сопственог постигнућа, али би то 
требало да раде чешће и одлучније.  

На графикону 3.1. дата је анализа процената ученика који су дали поједине оцене највише и 
најниже оцењеним индикаторима првог стандарда квалитета. 

 

2.3.2. Ученици - У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика 

Резултати самовредновања дргог стандарда квалитета кључне области Подршка ученицима 
од стране ученика дати су у табели 3.2. Просечна оцена је 3.01 (ниво квалитета 3). Следи анализа 
оцена појединачних ставки како би се утврдило којим су аспектима наведеног стандарда квалитета 
ученици највише, односно најмање задовољни. 
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Табела 3.2. У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика – оцене 
ученика 

Тврдња/исказ N М σ 

13. У нашој школи преовладавају позитивна социјална клима, 
узајамно уважавање и толеранција. 

46 2.87 0.91 

14. Међу запосленима у школи преовладавају сараднички 
односи. 

46 3.28 0.78 

15. Запослени у школи воде рачуна о свом понашању на послу. 46 3.30 0.79 
16. Водим рачуна о свом понашању у школи. 46 3.50 0.69 
17. У школи нас уче да поштујемо различитости. 46 3.11 0.82 
18. У школи се подстичу и негују сараднички односи. 46 3.09 0.76 
19. У школи нас подстичу да бринемо о другима. 46 2.85 0.82 
20. У школи нас уче да преузмемо одговорност за учење. 46 3.39 0.71 
21. Наставници раде на развијању наше одговорности за 
поступке. 

46 2.83 0.80 

22. У школи нас уче да имамо поверења у сопствено знање и 
способности. 

46 3.09 0.84 

23. Наставници нас подстичу да се бринемо о сопственом 
здрављу. 

46 2.74 1.02 

24. У школи нас охрабрују да се бринемо о природи и да је 
чувамо. 

46 2.59 1.00 

25. Наставници редовно похваљују наше позитивне поступке и 
успех. 

46 3.20 0.86 

26. Наставници и стручна служба отворено разговарју са нама 
о недопустивом понашању у школи, као што су агресивност, 
нетрпељивост, дискриминација итд. 

45 3.22 0.79 

27. Укључени смо у решавање дисциплинских и других 
проблема преко одељенске заједнице и Ученичког парламента. 

20 2.75 0.94 

28. Наставници и стручни сардници нас подстичу да се 
укључимо у рад ученичких организација. 

20 2.80 0.84 

29.  У школи нас подсећају на значај познавања наших права. 46 2.61 0.77 
30. У школи нас упознају са нашим обавезама и Кућним редом 
школе. 

46 3.04 0.73 

31. У школи се ефикасно решава проблем нередовног похађања 
наставе (изостанака). 

46 3.09 0.89 

32. У школи се организуjу програми / активности за развиjање 
социjалних вештина (конструктивно решавање сукоба, 
ненасилна комуникациjа итд.). 

45 2.33 1.04 

33. Сваке године учествујем у једној или више ваннаставних 
активности (такмичења, секције, посете разних манифестација 
нпр. Међународног београдског сајма књига итд). 

46 2.98 1.06 

34. Наставници нас подржавају и помажу нам да организујемо 
различите врсте културних, музичких и сличних активности. 

46 2.76 0.87 

35. Наставници разговарају са мном о могућностима наставка 
музичког школовања. 

45 3.33 0.77 

36. Наставници ми пружају потребна обавештења за доношење 45 3.29 0.79 
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одлуке о даљем музичком школовању. 
37. Увек могу да потражим савет од наставника и стручних 
сарадника у вези са наставком музичког школовања. 

44 3.36 0.81 

38. Наставници истичу потребу целоживотног образовања. 45 3.02 0.94 
39. Наставници ми помажу да проценим сопствене 
способности, знања и умења за наставак музичког школовања. 

45 3.11 0.80 

40. Сматрам да су информације које ми наставници дају у вези 
са даљим музичким школовањем прецизне, јасне и актуелне. 

44 3.18 0.92 

41. Наставници и стручни сарадници сарађују са мојим 
родитељима при опредељивању за наставак музичког 
школовања. 

45 2.78 0.95 

42. Наставници општеобразовних предмета разговарају са 
мном о могућностима наставка школовања. 

19 3.00 0.94 

43. Наставници ООН ми пружају потребна обавештења за 
доношење одлуке о даљем школовању. 

19 2.89 0.66 

44. Увек могу да потражим савет од наставника ООН и 
стручних сарадника у вези са наставком школовања. 

19 2.89 0.81 

45. Наставници истичу потребу целоживотног образовања. 18 3.28 0.83 
46. Наставници ООН и стручни сарадници ми помажу да 
проценим сопствене способности, знања и умења за наставак 
школовања. 

19 2.79 0.85 

47. Сматрам да су информације које ми наставници ООН дају у 
вези са даљим школовањем прецизне, јасне и актуелне. 

19 3.05 0.91 

48. Наставници ООН и стручни сарадници сарађују са мојим 
родитељима при доношењу одлуке о даљем школовању. 

18 2.56 1.10 

* Највише аритметичке средине су болдиране. 

* Најниже аритметичке средине су обележене црвеном бојом. 

Aнализа аритметичких средина изложених у табели 3.2. упућује на следеће закључке: 

Једна ставка је оцењена четворком:  

 Водим рачуна о свом понашању у школи.(3.50) Ученици су најмање критични када 
процењују своје понашање. Дакле, ако постоје проблеми у комуникацији и односима, 
узроке треба тражити у понашању других. 

Већина ставки је оцењена тројкама. Неки од примера су:   

 У нашој школи преовладавају позитивна социјална клима, узајамно уважавање и 
толеранција.(2.87) По процени ученика социјална клима у школи је махом позитивна, али 
постоји поростор за побољшање културе комуникације. 

 Међу запосленима у школи преовладавају сараднички односи.(3.28) Оцена ове ставке 
показује да су ученици углавном уверени да наставници сарађују међусобно, али се и тај 
аспект односа међу наставницима може поправити. 

 Запослени у школи воде рачуна о свом понашању на послу.(3.30) Наставници углавном 
воде рачуна о свом понашању и дају добар пример ученицима.  
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Тројкама су оцењене и ставке које се односе на промовисање разних просоцијални 
вредности и здравих стилова живота. Дакле ученици су уверени да се наставници и стручни 
сарадници у приличној мери труде да им пренесу следеће вредности: поштовање различитости, 
сарадњу и тимски рад, бригу о другоме, одговорност за учење и властите поступке, самопоуздање, 
бригу о сопственом здрављу и животној средини.  

 Наставници редовно похваљују наше позитивне поступке и успех.(3.20) Међу 
ученицима преовлађује уверење да их наставници махом награђују похвалама када остваре 
успех или поступе исправно у некој ситуацији, али би волели да се то догађа чешће.  

 Наставници и стручна служба отворено разговарју са нама о недопустивом 
понашању у школи, као што су агресивност, нетрпељивост, дискриминација 
итд.(3.22) По мишљењу ученика наставници и стручна служба су прилично отворени у 
разговорима о недопустивом понашању у школи, али можда не сасвим довољно. 

 Укључени смо у решавање дисциплинских и других проблема преко одељенске 
заједнице и Ученичког парламента.(2.75) У анализу ове ставке ушли су само одговори 
ученика средње школе јер ученици основне школе немају своје ученичке организације. 
Средњошколци су релативно задовољни својим учешћем у решавању дисциплинских и 
других важних проблема у школи, али ова „слаба тројка“ упућује на њихов утисак да 
постоји још доста простора за оснаживање рада ученичких организација. 

 Наставници и стручни сардници нас подстичу да се укључимо у рад ученичких 
организација.(2.80) Средњошколци сматрају да их наставници и стручна служба подстичу 
да учествују у раду Ученичког парламента и одељењских заједница, али не сасвим 
довољно.  

 У школи нас подсећају на значај познавања наших права.(2.61) „Слаба тројка“ којом 
су ученици оценили ову сзавку говори да наставници и стручна служба разговарају да 
њима о правима деце, али не сасвим довољно. 

 У школи нас упознају са нашим обавезама и Кућним редом школе.(3.04) Ученици 
имају слично мишљење и када је у питању упознавање са правилима понашања и 
обавезама. Треба одлучније радити на томе. 

 У школи се ефикасно решава проблем нередовног похађања наставе 
(изостанака).(3.09) Ученици увиђају да се ради на решавању овог проблема, али, као и 
наставници, увиђају да треба радити на проналажењу ефикаснијих начина да се са њим 
изађе на крај. 

 Сваке године учествујем у једној или више ваннаставних активности (такмичења, 
секције, посете разних манифестација нпр. Међународног београдског сајма књига 
итд.).(2.98) Утисак ученика наше школе је да имају прилику да учествују у различитим 
ваннаставним активностима, али да би понуда и учесталост истих могли да се унапреде. 

 Наставници нас подржавају и помажу нам да организујемо различите врсте 
културних, музичких и сличних активности. (2.76) Овај облик подршке ученицима 
наше школе присутан у довољној мер, али постоји још простора за његово унапређивање.  
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Целокупна област каријерног вођења оцењена је на нивоу квалитета 3, што упућује на то 
да су сви елементи тог аспекта подршке ученицима заступљени у раду школе у задовољавајућој 
мери, али да их треба унапредити. 

Једна ставка је оцењена на нивоу квалитета 2: 

 У школи се организуjу програми / активности за развиjање социjалних вештина 
(конструктивно решавање сукоба, ненасилна комуникациjа итд.).(2.33) Ова оцена упућује 
на закључак да у остваривању овог облика рада са ученицима постоје тешкоће и треба 
радити на њиховом превазилажењу. 

На графикону 3.2. дата је анализа процената испитаника из категорије ученика  који су дали 
поједине оцене највише и најниже оцењеним индикаторима другог стандарда квалитета. 

 

2.3.3. Ученици - У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 
ученицима са изузетним способностима 

У табели 3.3. изложени су резултати самовредновања трећег стандарда кључне области 
Подршка ученицима од стране ученика наше школе. Глобална оцена овог стандарда је 3.13, што 
одговара нивоу квалитета 3. Све ставке су оцењене тројкама, што се потпуно подудара са 
ставовима родитеља.  

Табела 3.3. У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и 
ученицима са изузетним способностима – оцене ученика 

Тврдња/исказ 
N М σ 

Школа је безбедна средина 
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49. Сматрам да наша школа ствара услове за упис ученика из 
осетљивих група (ученици са сметњама у развоју, ученици из 
социјално угрожених породица итд.). 

42 3.14 0.81 

50. У школи се ученицима из осетљивих група пружа 
одговарајућа подршка при уклапању у друштво (подстицање 
доживљаја задовољства и прихваћености, неговање 
толеранције на различитост, припрема вршњачке групе за 
долазак ученика са неким обликом ометености итд.). 

42 3.10 0.73 

51. Школа предузима мере за редовно похађање наставе 
ученика из осетљивих група. 

42 3.21 0.81 

52. У школи се осмишљавају и примењују начини 
прилагођавања средине, метода рада и / или  стандарда 
постигнућа појединачним потребама ученика из осетљивих 
група и ученика са изузетним способностима (планови 
индивидуализације и индивидуални образовни планови). 

42 3.10 0.66 

53. Школа има успостављене механизме за препознавање 
ученика са изузетним способностима и ствара услове за 
њихово напредовање (убрзано напредовање, обогаћивање 
програма). 

42 3.12 0.86 

* Највише аритметичке средине су болдиране. 

* Најниже аритметичке средине су обележене црвеном бојом. 

2.3.4.Компарација резултата ученика средње школе и ученика основне школе 

Узорком је обухваћено 25 ученика основне музичке школе и 21 ученик средње музичке 
школе. Раздвојили смо њихове оцене како бисмо утврдили постоје ли неке суштинске разлике у 
перцепцији стварности и начину размишљања.. Табела 2.4. садржи просечне оцене обе категорије 
ученика, разлике и њихову статистичку значајност. Има више чинилаца који су могли да утичу на 
разлике у оцењивању као што су узраст, емоционална и интелектуална зрелост, степен 
савладаности вештине,  трајање боравка у школи итд.  

Табела 2.4. Подршка ученицима – оцене наставника и родитеља 

Тврдња/исказ У- с 

М 

У - о 

М Р У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПРУЖАЊА 
ПОДРШКЕ СВИМ УЧЕНИЦИМА 

3. На часовима сви учествујемо равноправно у раду. 3.10 2.28 0.82 
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8. Наставници ме уче да самостално пратим и проценим сопствено 
напредовање и остварене резултате. 

3.38 2.64 0.74 

9. Школа организује мере подршке учењу (саветодавни рад са 
ученицима, упућивање у технике учења итд.) на основу редовне 
анализе нашег успеха. 

2.55 2.20 0.35* 

10. Наставници позивају моје родитеље на сарадњу када имам 
тешкоће са учењем и вежбањем. 

2.75 3.20 - 0.45* 

12. Сматрам да ми наставници пружају или су ми пружили 
одговарајућу подршку при преласку из основне у средњу музичку 
школу. 

3.58 3.29 0.29* 

У ШКОЛИ СЕ ПОДСТИЧЕ ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И 
СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА  

У- с 

М 

У - о 

М 
Р 

17. У школи нас уче да поштујемо различитости. 3.52 2.76 0.76 

20. У школи нас уче да преузмемо одговорност за учење. 3.62 3.20 0.42 

32. У школи се организуjу програми / активности за развиjање 
социjалних вештина (конструктивно решавање сукоба, ненасилна 
комуникациjа итд.). 

2.80 1.96 0.84 

34. Наставници нас подржавају и помажу нам да организујемо 
различите врсте културних, музичких и сличних активности. 

3.19 2.40 0.79 

У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПОДРШКЕ 
УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА И УЧЕНИЦИМА СА 
ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА 

У- с 

М 

У - о 

М 
Р 

51. Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из 
осетљивих група. 

3.50 2.95 0.55 

* Разлике статистички значајне на нивоу 0.05 су болдиране. 

* Разлике статистички значајне на нивоу 0.01 су болдиране и обележене црвеном бојом. 

* Разлике које нису статистички значајне обележене су са *. 

Анализом података из табеле 2.4 по ставкама уочавамо следеће: 

У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима: 



Извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2018/2019. годину 

 

Музичка школа „Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7, Раковица  142 
 

 На часовима сви учествујемо равноправно у раду. Оцена средњошколаца остаје на 
нивоу квалитета 3, а оцена основаца пада на ниво квалитета 2. Могуће објашњење је да су 
наставници заиста спремнији да препусте средњошколцима више самосталности у раду. 

 Наставници ме уче да самостално пратим и проценим сопствено напредовање и 
остварене резултате.Средњошколци дају просечну оцену 3.38, а основци 2.64. Обе оцене 
одговарају нивоу квалитета 3, само што је тројка средњошколаца ближа нивоу квалитета 4, 
а тројка основаца ближа нивоу квалитета 2. Код средњошколаца је присутније уверење да 
наставници раде на томе да код њих развију способност планирања и праћења сопственог 
постигнућа. То је највероватније тачан утисак, јер наставници на старијим узрастима више 
раде на осамостаљивању ученика под претпоставком да су зрелији и спремнији за ту врсту 
утицаја. 

 Школа организује мере подршке учењу (саветодавни рад са ученицима, упућивање у 
технике учења итд.) на основу редовне анализе нашег успеха.Општа оцена ученика за 
ову ставку је 2.36. Када се оцене средњошколаца и основаца раздвоје уочавамо да 
средњоколци дају општу оцену 2.55 (ниво квалитета 3), а основци 2.20 (ниво квалитета 2).  

 Наставници позивају моје родитеље на сарадњу када имам тешкоће са учењем и 
вежбањем. Основци дају вишу просечну оцену од средњошколаца, а образложење је 
слично оном за родитеље. Дакле, наставници су упућенији на родитеље када помажу 
ученицима основне школе. 

У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика: 

 У школи нас уче да поштујемо различитости. Ученици средње школе ову ставку 
оцењују просечном оценом 3.52, што одговара нивоу квалитета 4 и говори да су сасвим 
уверени да се наставници и ПП служба труде да промовишу ту вредност. Ученици основне 
школе ову ставку оцењују просечном оценом 2.76, што одговара нивоу квалитета 3 и 
сугерише да сматрају да се та вредност промовише, али можда не сасвим довољно. Могуће 
је да ова разлика постоји зато што ученици средње школе много више времена проводе у 
школи и зато што се у школи остварују активности (радионице, састанци Одељењских 
заједница итд.) којима се ова и друге сличне вредности активно промовишу. Ученици 
основне школе се не задржавају дуго у музичкој школи, немају своје ученичке 
организације и не учествују у радионицама и сличним активностима у којима се ради на 
развијању просоцијалних вредности. 

 У школи нас уче да преузмемо одговорност за учење.(3.39) Средњошколци су ову 
ставку оценили просечном оценом 3.62, што одговара нивоу квалитета 4 и показује да су 
ученици уверени да се ова вредност сасвим довољно промовише у школи. Основци ову 
ставку оцењују просечном оцено 3.20 (ниво квалитета 3) што сугерише релативно висок 
степен уверености да наставници раде на промовисању ове вредности. Ова разлика се 
може објаснити променом односа наставника према ученицима после преласка у средњу 
школу. Захтеви и очекивања су много већи те је и утисак ученика да им је поверена велика 
одговорност израженији. 

 У школи се организуjу програми / активности за развиjање социjалних вештина 
(конструктивно решавање сукоба, ненасилна комуникациjа итд.). (2.33) Када се оцене 
средњошколаца и основаца посматрају одвојено добија се мало другачија слика. 
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Средњошколци дају просечну оцену 2,80 што одговара нивоу квалитета 3, док основци 
дају просечну оцену 1.96 што одговара нивоу квалитета 2 и упућује на веће проблеме у 
остваривању овог облика подршке ученицима. Ова разлика се опет може објаснити 
чињеницом да су сви програми који имају за циљ развијање културе комуникације и 
ненасилног решавања конфликата намењени ученицима средње музичке школе, тако да 
ученици основне школе немају ни увид у њихово постојање. Сем тога они су много мање 
присутни у свакодневном животу школе. 

 Наставници нас подржавају и помажу нам да организујемо различите врсте 
културних, музичких и сличних активности. (2.76) Када посматрамо скупне резултате 
може се извести закључак да је овај облик подршке који се прожа ученицима наше школе 
присутан у довољној мер, а да постоји још простора за његово унапређивање. Када 
раздвојимо оцене средњошколаца и основаца примећује се разлика. Ученици средње 
школе дају просечну оцену 3.19 што одговара нивоу квалитета 3, а ученици основне школе 
оцену 2.40 што одговара нивоу квалитета 2. Та разлика је и очекивана, јер су ученици 
средње школе, по природи ствари, укљученији у живот школе и у различите културне 
манифестације које школа организује. 

У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 
способностима: 

 Школа предузима мере за редовно похађање наставе ученика из осетљивих група. 
Скупна оцења ове ставке одговара нивоу квалитета 3, али када разматрамо оцене 
средњошколаца и основаца одвојено, показују се битне разлике. Средњошколци дају 
просечну оцену која одговара нивоу квалитета 4, док основци дају оцену која одговара 
нивоу квалитета 3. 

2.4.1. Компарација резултата наставника и родитеља 

С обзиром на то да су упитници који су били намењени наставницима, родитељима и 
ученицима конструисани на основу индикатора дефинисаних Правилником о стандардима 
квалитета рада установе омогућена је компаративна анализа резултата три категорије испитаника. 
У те сврхе употребљена је анализа разлика аритметичких средина, тј. т-тест за независне узорке. У 
табели 4.1. могу се видети средње оцене које су наставници и родитељи дали ставкама унутар сва 
три стандарда квалитета рада школе, као и разлике између њих и њихова статистичка значајност. 
Издвојене су само ставке између којих постоји статистички значајна разлика с обзиром на  дате 
просечне оцене, као и ставке код којих је разлика довела до промене оцене без обзира на 
статистичку значајност, уколико је већа од 0.20. 

Табела 4.1. Подршка ученицима – оцене наставника и родитеља 

Тврдња/исказ Нас. 

М 

Род. 

М Р У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПРУЖАЊА 
ПОДРШКЕ СВИМ УЧЕНИЦИМА 
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Наставници организују допунску наставу за ученике који слабије 
напредују. 

3.62 3.18 0.44 

Наставници подстичу ученике да се укључе у посебне облике рада 
ван редовне наставе (додатне часове, курсеве, семинаре, „master 
class” и сл.). 

3.51 3.17 0.34* 

Наставници подстичу ученике да користе и друге изворе знања осим 
оних који су предвиђени школским програмом(књиге, часописи, 
интернет итд.). 

3.65 3.04 0.61 

Наставници сарађују са психолошко – педагошком службом при 
осмишљавању мера подршке ученицима који имају тешкоће у учењу 
и вежбању. 

3.51 3.29 0.22* 

У ШКОЛИ СЕ ПОДСТИЧЕ ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И 
СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА  

Нас. 

М 

Род. 

М 
Р 

У школи преовладавају позитивна социјална клима, узајамно 
уважавање и толеранција. 

3.36 3.60 -0.23* 

Међу запосленима у школи преовладавају сараднички односи. 3.29 3.52 -0.23* 

Наставници подстичу ученике да поштују различитости. 3.93 3.59 0.34 

Наставници отворено разговарају са ученицима о недопустивом 
понашању у школи, као што су агресивност, нетрпељивост, 
дискриминација итд. 

3.84 3.43 0.40 

Наставници и стручна служба (психолог и педагог школе) 
ученицима пружају потребна обавештења о могућностима за даље 
музичко школовање. 

3.85 3.41 0.44 

Наставници и стручна служба помажу мом ученицима да објективно 
процене сопствене способности, знања и умења за наставак 
музичког школовања. 

3.81 3.45 0.35 

Наставници истичу ученицима потребу целоживотног образовања. 3.68 3.32 0.36 

Наставници и стручна служба сарађују са родитељима у оквиру 
професионалне оријентације кроз индивидуалне разговоре и 
саветовање. 

3.66 3.30 0.36 

Информације које се могу добити у школи у вези са 
професионалном оријентацијом су прецизне, јасне и актуелне. 

3.81 3.39 0.42 
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Наставници општеобразовних предмета и стручна служба 
ученицима пружају потребна обавештења о могућностима за даље 
школовање. 

3.59 3.14 0.45* 

Наставници и стручна служба помажу ученицима да објективно 
процене сопствене способности, знања и умења за наставак 
школовања. 

3.65 3.23 0.42* 

У школи су на располагању информативни материјали о даљим 
облицима школовања. 

3.75 2.95 0.80 

Наставници и стручна служба подстичу ученике да самостално 
траже допунске информације о даљим облицима школовања. 

3.56 3.05 0.51* 

Наставници истичу ученицима потребу целоживотног образовања. 3.88 3.24 0.64 

Информације које се могу добити у школи у вези са 
професионалном оријентацијом су прецизне, јасне и незастареле. 

3.71 3.00 0.71 

У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПОДРШКЕ 
УЧЕНИЦИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА И УЧЕНИЦИМА СА 
ИЗУЗЕТНИМ СПОСОБНОСТИМА  

Нас. 

М 

Род. 

М 
Р 

Ова школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група 
(ученици са сметњама у развоју, ученици из социјално угрожених 
породица итд.). 

3.57 3.13 0.43 

У школи се ученицима из осетљивих група пружа одговарајућа 
подршка при уклапању у друштво (подстицање доживљаја 
задовољства и прихваћености, неговање толеранције на 
различитости, припрема вршњачке групе за долазак ученика са 
неким обликом ометености итд.). 

3.61 3.27 0.34 

У школи се осмишљавају и примењују начини прилагођавања 
средине, метода рада и / или  стандарда постигнућа појединачним 
потребама ученика из осетљивих група и ученика са изузетним 
способностима (планови индивидуализације и индивидуални 
образовни планови). 

3.67 3.30 0.37 

Школа има успостављене механизме за откривање ученика са 
изузетним способностима и ствара услове за њихово напредовање 
(убрзано напредовање, обогаћивање програма). 

3.67 3.33 0.33* 

* Разлике статистички значајне на нивоу 0.05 су болдиране. 

* Разлике статистички значајне на нивоу 0.01 су болдиране и обележене црвеном бојом. 
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* Разлике које нису статистички значајне обележене су са *. 

Анализом података из табеле 4.1. по ставкама уочавамо следеће: 

У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима: 

 Наставници организују допунску наставу за ученике који слабије напредују. 
Наставници ову ставку оцењују просечном оценом 3.62 (ниво квалитета 4), док је 
родитељи оцењују просечном оценом 3.18 (ниво квалитета 3). Ово је статистички значајна 
разлика (ниво 0.05). Наставници су склони да свој рад боље оцене, што је природно. 
Допунска настава подразумева улагање додатног времена и труда. Родитељи посматрају 
ситуацју узимајући у обзир потребе своје деце и самим тим су критичнији. Ниво квалитета 
3 подразумева да је овај облик подршке присутан у задовољавајућој мери, а постоји 
могућност даљег унапређивања. 

 Наставници подстичу ученике да се укључе у посебне облике рада ван редовне 
наставе.Разлика између просечних оцена наставника и родитеља није статистички 
значајна, али је довела до промене нивоа квалитета, те је пожељно размотрити је. 
Наставници су дали просечну оцену 3.51 (ниво квалитет 4), а родитељи 3.17 (ниво 
квалитета 3). Док су наставници уверени да довољно раде на пружању овог облика 
подршке, родитељи сматрају да је њихов труд задовољавајући, али можда није сасвим 
довољан. 

 Наставници подстичу ученике да користе и друге изворе знања осим оних који су 
предвиђени школским програмом.Разлика између просечне оцене наставника и 
родитеља је статистички значајна на нивоу 0.01. Наставници дају просечну оцену 3.65 
(ниво квалитета 4), а родитељи је оцењују просечном оценом 3.04 (ниво квалитета 3). 
Родитељи су мање уверени да наставници пружају овај облик подршке у учењу, али 
немамо податак колико га сматрају важним. 

 Наставници сарађују са психолошко – педагошком службом при осмишљавању мера 
подршке ученицима који имају тешкоће у учењу и вежбању.Разлика просечних оцена 
наставника и родитеља није статистички значајна, али је довела до промене нивоа 
квалитета. Наставници су дали просечну оцену 3.51 (ниво квалитета 4), а родитељи 3.29 
(ниво квалитета 3) чиме су изразили став да се овај облик сарадње може унапредити. 

У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика: 

 У школи преовладавају позитивна социјална клима, узајамно уважавање и 
толеранција.Разлика између просечних оцена наставника и родитеља није статистички 
значајна, али је утицала на промену нивоа квалитета. Овога пута је интересантно да су 
наставници дали нижу просечну оцену (3.36, што одговара нивоу квалитета 3) од родитеља 
(3.60, што одговара нивоу квалитета 4). До сличних резултата смо дошли и претходне 
године када је вреднована кључна област Етос и објаснила као последицу тога што су 
наставници много активнији у раду школе, много више времена проводе у њој и имају 
бољи увид у ситуацију. Родитељи су чешће у улози посматрача. У директну комуникацију 
са наставницима улазе само на родитељским састанцима и када су им заказана отворена 
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врата. Треба назначити да, када се размотре само одговори родитеља ученика средње 
школе, значајно расте степен слагања наставника и родитеља.  

 Међу запосленима у школи преовладавају сараднички односи и брига о 
другима.Одговори наставника и родитеља на ову ставку веома су слични одговорима на 
претходну јер исто захватају домен међуљудских односа. Наставници дају просечну оцену 
3.29 (ниво квалитета 3), а родитељи 3.52 (ниво квалитета 4). Разлика није статистички 
значајна, али је допринела промени нивоа квалитета. Образложење је исто као за 
претходну ставку. 

 Наставници подстичу моје дете да поштује различитости.Разлика између просечних 
оцена наставника и родитеља за ову ставку је статистички значајна на нивоу 0.01. 
Наставници су дали просечну оцену 3.93, а родитељи  3.59. Обе оцене одговарају нивоу 
квалитета 4, с тим што су родитељи дали готово „чисту четворку“, а родитељи „слабу 
четворку. Дакле наставници су уверенији да ученике подстичу на поштовање 
различитости, мада и родитељи сматрају да се ова вредност заступа довољно. Као и код 
претходних ставки, слика се значајно мења ако узмемо у обзир само одговоре родитеља 
средњошколаца. 

 Наставници отворено разговарају са ученицима о недопустивом понашању у школи, 
као што су агресивност, нетрпељивост, дискриминација итд. Ова разлика у одговорима 
наставника је статистички значајна на нивоу 0.05. Наставници дају просечну оцену 3.84 
(ниво квалитета 4), док родитељи дају 3.43 (ниво квалитета 3). Наставници су уверени да 
са ученицима сасвим довољно и искрено разговарају о недопустивом понашању у школи, 
док су родитељи уверени да се то чини у задовољавајућој мери, уз примедбу да би 
наставниц можда требало да буду још отворенији када се покрену такве теме.  

Веће разлике у ставовима наставника и родитеља испољиле су се у домену каријерног вођења: 

- Наставници и стручна служба ученицима пружају потребна обавештења о 
могућностима за даље музичко школовање.Разлика у одговорима наставника и родитеља је 
статистички значајна на нивоу 0.01. Наставници су дали просечну оцену 3.85 (ниво 
квалитета 4), а родитељи 3.41 (ниво квалитета 3). Наставници и стручни сарадници су 
уверени да овај део свог посла сасвим добро обављају, а родитељи сматрају да постоји 
известан простор за побољшања. 

- Наставници и стручна служба помажу ученицима да објективно процене сопствене 
способности, знања и умења за наставак музичког школовања. Ова разлика у одговорима 
наставника и родитеља исто је статистички значајна на нивоу 0.01. Просечна оцена 
наставника је 3.81 (ниво квалитета 4), док је оцена родитеља 3.45 (ниво квалитета 3). Где 
наставници сматрају да је све у реду, родитељи верују да има и простора за побољшање. 

- Наставници истичу ученицима потребу целоживотног образовања.Разлика у одговорима 
наставника и родитеља на ову ставку је статистички значајна на нивоу 0.05. Наставници су 
дали просечну оцену 3.68 (ниво квалитета 4), а родитељи 3.32 (ниво квалитета 3). 
Наставници верују да ученицима редовно наглашавају да је учење процес који траје до 
краја живота, а родитљи сматрају да се тај облик утицаја на ученике може извести још 
боље. 



Извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2018/2019. годину 

 

Музичка школа „Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7, Раковица  148 
 

- Наставници и стручна служба сарађују са родитељима у оквиру професионалне 
оријентације кроз индивидуалне разговоре и саветовање.Наставници и стручна служба 
овом аспекту каријерног вођења дају просечну оцену 3.66 (ниво квалитета 4), а родитељи 
3.30 (ниво квалитета 3). Разлика је статистички значајна на нивоу 0.05 и показује да су 
наставници уверени да сасвим довољно укључују родитеље у процес каријерног вођења, 
док родитељи сматрају да би та сарадња требало да буде још интензивнија. 

- Информације које наставници дају ученицима и родитељима у вези са професионалном 
оријентацијом су прецизне, јасне и актуелне.Извесно неслагање постоји између 
наставника и родитеља и када је у питању квалитет информација који се ученицима и 
родитељима обезбеђује у оквиру каријерног вођења. Наставници дају просечну оцену 3.81 
(ниво квалитета 4), док родитељи дају 3.39 (ниво квалитета 3). Дакле, по мишљењу 
родитеља и тај аспект каријерног вођења може да се унапреди. 

Наставници општеобразовних предмета и наставници са теоретског одсека већину ставки које се 
тичу каријерног вођења оцењују четворкама, док родитељи исте ставке оцењују тројкама: 

Наставници општеобразовних предмета и стручна служба пружају ученицима потребна 
обавештења о могућностима за даље школовање. 

Наставници и стручна служба помажу ученицима да објективно процене сопствене способности, 
знања и умења за наставак школовања. 

У школи су на располагању информативни материјали о даљим облицима школовања. 

Наставници и стручна служба подстичу ученике да самостално траже допунске информације о 
даљим облицима школовања. 

Информације које се могу добити у школи у вези са професионалном оријентацијом су прецизне, 
јасне и актуелне. 

У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 
способностима – оцене ученика: 

На четири ставке у оквиру овог стандарда су се испољиле разлике између оцена наставника и 
оцена родитеља. Наставници ову област оцењују четворкама, док је родитељи оцењују тројкама, 
сугеришући да је она развијена у задовољавајућој мери, али да има доста простора за 
унапређивање већине њених аспеката: 

- Школа ствара услове за упис ученика из осетљивих група. 
- У школи се ученицима из осетљивих група пружа одговарајућа подршка у области 

социјалне интеграције. 
- У школи се осмишљавају и примењуjу планови индивидуализације рада и индивидуални 

образовни планови за ученике из осетљивих група и ученике са изузетним способностима. 
- Школа има успостављене механизме за идентификациjу ученика са изузетним 

способностима и ствара услове за њихово напредовање. 
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2.4.2. Компарација резултата наставника и ученика 

При анализи података искоришћена је могућност упоређивања оцена наставника и ученика. 
Табела није дата због тога што би заузела много простора, а не би дала довољно корисних 
података. 

Треба нагласити да не постоји тачка по којој се наставници и ученици (као целина) слажу. 
Ученици велику већину ставки оцењују за оцену мање од наставника, те је сасвим јасно да постоји 
велика разлика у сагледавању ситуације у школи када су посреди различити облици подршке које 
школа пружа ученицима. На ту разлику су могли да утичу разни чиниоци. Један од њих је, 
свакако, разлика у улогама наставника и ученика у школском контексту. Наставник је тај који 
преноси знање, поучава, прати и процењује напредовање ученика, док је ученик тај који усваја 
знања, учи, вежба и бива оцењен. Ако додамо да од те оцене у све већој мери зависе даљи ток 
његовог образовања и могућности које му стоје на располагагању, овај однос је често оптерећен 
разним емоцијама (и вредносним судовима). Веома значајан чинилац који утиче на горе наведену 
разлику је чињеница да наставник оцењује свој рад, што утиче на склоност давању виших оцена, 
док ученици оцењују рад друге особе која је у школском контексту ауторитет, а треба додати и да 
ученик у великој мери зависи од одлука и поступака те особе. Ученик као корисник „образовних 
услуга“ има критичнији однос према раду наставника. 
 

2.4.1. Компарација резултата родитеља и ученика 

Значајније разлике у просечним оценама родитеља и ученика дате су у табели 4.3. 

Табела 4.1. Подршка ученицима – оцене родитеља и ученика 

Тврдња/исказ Род. 

М 

Уч. 

М Р У ШКОЛИ ФУНКЦИОНИШЕ СИСТЕМ ПРУЖАЊА 
ПОДРШКЕ СВИМ УЧЕНИЦИМА 

Наставници упућују ученике у разне технике учења / вежбања. 3.74 3.00 0.74 

Наставници дају задатке / вежбе различите тежине у складу са 
могућностима ученика. 

3.72 3.20 0.53 

Наставници подстичу учешће свих ученика у раду на часу. 3.79 2.64 1.14 

Када ученик има тешкоће у учењу и вежбању, може да добије савете 
од наставника како да их превазиђе. 

3.77 2.98 0.79 

Наставници се труде да оспособе ученике да самостално прате и 
процењују сопствено напредовање и остварене резултате. 

3.64 2.98 0.66 

Школа организује мере подршке учењу (саветодавни рад са 
ученицима, упућивање у технике учења итд.) на основу редовне 

3.15 2.36 0.79 
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анализе успеха ученика. 

Наставници позивају родитеље на сарадњу када ученици имају 
тешкоће са учењем и вежбањем. 

3.52 3.00 0.52 

Наставници пружају или су пружили ученику одговарајућу подршку 
при преласку из првог у други циклус основног музичког 
образовања. 

3.80 3.15 0.65 

У ШКОЛИ СЕ ПОДСТИЧЕ ЛИЧНИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И 
СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ УЧЕНИКА  

Род. 

М 

Уч. 

М 
Р 

У школи преовладавају позитивна социјална клима, узајамно 
уважавање и толеранција. 

3.60 2.87 0.73 

Међу запосленима у школи преовладавају сараднички односи. 3.52 3.28 0.24* 

Запослени у школи воде рачуна о свом понашању на послу. 3.73 3.30 0.42 

Наставници подстичу ученике да поштују различитости. 3.59 3.11 0.48 

Наставници подстичу ученике да сарађују са другима. 3.73 3.09 0.64 

У школи подстичу ученике да брину о другим људима. 3.60 2.85 0.76 

Наставници код ученика развијају одговорност за учење. 3.75 3.37 0.38 

Наставници код ученика развијају одговорност за властите 
поступке. 

3.69 2.83 0.86 

Наставници охрабрују ученике да имају поверења у сопствено знање 
и способности. 

3.80 3.09 0.72 

Наставници подстичу ученике да се брину о сопственом здрављу. 3.44 2.74 0.71 

Наставници охрабрују ученике да се брину о природи и да је чувају. 3.31 2.59 0.72 

Наставници редовно похваљују позитивне поступке и успехе мог 
детета. 

3.70 3.20 0.50 

Наставници и други запослени у школи подсећају ученике на значај 
познавања њихових права. 

3.10 2.42 0.67 

Наставници ученике упознају са њиховим обавезама и Кућним 
редом школе. 

3.69 2.67 1.02 

У овој школи ефикасно решава проблем нередовног похађања 3.51 3.09 0.42 
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наставе. 

У школи се организуjу програми / активности за развиjање 
социjалних вештина (конструктивно решавање сукоба, ненасилна 
комуникациjа итд.). 

3.17 2.36 0.81 

Наставници подржавају ученике и помажу им да организују 
различите врсте културних, музичких и сличних активности. 

3.53 2.76 0.77 

Наставници и стручна служба помажу ученицима да објективно 
процене сопствене способности, знања и умења за наставак 
музичког школовања. 

3.50 3.11 0.39 

Наставници и стручна служба сарађују са родитељима у оквиру 
професионалне оријентације кроз индивидуалне разговоре и 
саветовање. 

3.30 2.80 0.50 

* Разлике статистички значајне на нивоу 0.05 су болдиране. 

*Разлике статистички значајне на нивоу 0.01 су болдиране и обележене црвеном бојом. 

* Разлике које нису статистички значајне обележене су са *. 

Анализом података из табеле 4.1. по ставкама уочавамо следеће: 

У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима: 

Већину ставки у оквиру овог стандарда родитељи оцењују четворкама, а ученици тројкама: 

- Наставници упућују ученике у разне технике учења / вежбања. 
- Наставници дају задатке / вежбе различите тежине у складу са могућностима ученика. 
- Наставници подстичу учешће свих ученика у раду на часу. 
- Када ученик има тешкоће у учењу и вежбању, може да добије савете од наставника како 

да их превазиђе. 
- Наставници се труде да оспособе ученике да самостално прате и процењују сопствено 

напредовање и остварене резултате. 
- Наставници позивају родитеље на сарадњу када ученици имају тешкоће са учењем и 

вежбањем. 
- Наставници пружају или су пружили ученику одговарајућу подршку при преласку из првог 

у други циклус основног музичког образовања. 

Једна ставка је оцењена тројком од стране родитеља, а двојком од стране ученика: 

- Школа организује мере подршке учењу (саветодавни рад са ученицима, упућивање у 
технике учења итд.) на основу редовне анализе успеха ученика.  
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Ученици су категорија испитаника најсклонија критици рада наставника и других 
запослених у школи. Ова правилност је већ образложена. Примећено је и да су средњошколци 
оштрији критичари од основаца. Родитељи су мање склони критици, али када раздвојимо 
родитеље средњошколаца и родитеље основаца брзо се уочава да се мишљење родитеља ученика 
средње школе приближава мишљењу ученика. Све наведене правилности су већ образложене. 

У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика: 

И у оквиру овог стандарда је већина родитеља давала оцену 4, а већина ученика оцену 3: 

- У школи преовладавају позитивна социјална клима, узајамно уважавање и толеранција. 
- Међу запосленима у школи преовладавају сараднички односи. 
- Запослени у школи воде рачуна о свом понашању на послу. 
- Наставници подстичу ученике да поштују различитости. 
- Наставници подстичу ученике да сарађују са другима. 
- У школи подстичу ученике да брину о другим људима. 
- Наставници код ученика развијају одговорност за учење. 
- Наставници код ученика развијају одговорност за властите поступке. 
- Наставници охрабрују ученике да имају поверења у сопствено знање и способности. 
- Наставници редовно похваљују позитивне поступке и успехе мог детета. 
- Наставници ученике упознају са њиховим обавезама и Кућним редом школе. 
- У овој школи ефикасно решава проблем нередовног похађања наставе. 
- Наставници подржавају ученике и помажу им да организују различите врсте културних, 

музичких и сличних активности. 
- Наставници и стручна служба помажу ученицима да објективно процене сопствене 

способности, знања и умења за наставак музичког школовања. 

Овај начин оцењивања појединих аспеката подршке личном, социјалном и професионалном 
развоју ученика је већ разматран у ранијим одељцима овог извештаја.  

У неким случајевима статистички значајне разлике просечних оцена родитеља и ученика нису 
довеле и до промене оцене. Следеће ставке су оцењене „јаким тројкама“ од стране родитеља, а 
„слабим тројкама“ од стране ученика и говоре о извесним разликама у ставовима: 

- Наставници подстичу ученике да се брину о сопственом здрављу.  
- Наставници охрабрују ученике да се брину о природи и да је чувају. 
- Наставници и стручна служба сарађују са родитељима у оквиру професионалне 

оријентације кроз индивидуалне разговоре и саветовање. 

Следеће две ставке су родитељи оценили тројкама, а ученици двојкама: 

- Наставници и други запослени у школи подсећају ученике на значај познавања њихових 
права. 

- У школи се организуjу програми / активности за развиjање социjалних вештина 
(конструктивно решавање сукоба, ненасилна комуникациjа итд.). 
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3. Закључак 

Већина аспеката подршке ученицима у оквиру три обухваћена стандарда  оцењена је 
општим оценама које одговарају нивоу квалитета 3. Општа оцена за целокупно подручје квалитета 
Подршка ученицима је, стога, 3. Сагледаћемо укратко аспекте подршке ученицима које су 
наставници, родитељи и ученици обухваћени нашим узорком оценили испод нивоа квалитета 4. 
Издвојене ставке послужиће као полазиште за предлагање мера унапређивања појединих аспеката 
рада школе:  

У школи функционише систем пружања подршке свим ученицима: 

Наставници најлошије (ниво квалитета 3) оцењују ставку која се односи на организацију 
мера подршке учењу, као што су саветодавни рад са ученицима, упућивање у технике учења итд. 
на основу редовне анализе успеха ученика. Тиме је изражено уверење да би организовани облаци 
рада са ученицима који имају тешкоће са учењем и вежбањем требало да буду заступљенији. 
Слично гледиште испољавају и родитељи (оцена која одговара нивоу квалитета 3) и ученици (ниво 
квалитета 2). 

Родитељи и ученици деле став да је одржавање допунске наставе аспект подршке учењу 
који би требало да се унапреди. И једни и други овом аспекту рада школе дају оцену 3. 

Следећа ставка унутар првог стандарда подручја квалитета Подршка ученицима која је 
оцењена нижом оценом од 4 односи се на подстицање ученика да се укључе у посебне облике рада 
ван редовне наставе, као што су додатни часови, курсеви, семинари, „master class” и сл. Родитељи 
и ученици ту ставку оцењују тројком. Вреди напоменути да су наставници дату ставку оценили 
просечном оценом која једва достиже ниво квалитета 4, а узимајући у обзир склоност наставника 
да дају више оцене, јер оцењују сопствени рад, овај податак добија на значају. 

Родитељи и ученици дају просечну оцену 3 и ставки која се односи на подстицање ученика 
да поред уџбеника и бележака користе друге изворе информација. 

Оцене родитеља и наставника нам показују да преовлађује став да је сарадња наставника 
са психолошко – педагошком службом при осмишљавању мера подршке учењу задовољавајућа, 
али да би је требало унапредити. Родитељи дају просечну оцену 3.29, а наставници 3.51 (једва 
достиже ниво квалитета 4).  

У школи се подстиче лични, професионални и социjални развоj ученика: 

Две ставке које се односе на међуљудске односе у школи, тачније позитивну социјалну 
климу и међусобну сарадњу запослених у школи, оцењене су тројкама од стране наставника и 
ученика. Тиме је изражен став да је ситуација у школи у том домену релативно повољна, али да на 
побољшању међуљудских односа треба континуирано радити. Родитељи дају оцену 4, али када 
гледамо оцене родитеља средњошколаца и родитеља основаца одвојено, уочава се да су родитељи 
средњошколаца дали оцену 3. 
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Две ставке које се тичу промовисања здравих стилова живота и бриге о животној средини 
углавном су оцењиване као ниво квалитета 3. Наставници ставки која се односи на бригу о 
животној средини дају оцену 3. Исто чине и родитељи и ученици. Наставници су промовисање 
здравих животних стилова оценили као ниво квалитета 4, док су родитељи и ученици дали оцену 
3. Изражен је став да је рад у том домену задовољавајући, а да се може унапредити оснаживањем 
онога што је постигнуто, као и осмишљавањем и реализацијом још неких активности. 

Потреба за унапређивањем рада се испољила и у следећим аспектима подршке ученицима: 
упућивање у правила понашања и права ученика, подршка у раду ученичких организација 
(Парламент, одељењске заједнице), отвореност у разговорима о непожељном понашању ученика. 
Све три категорије испитаника су биле склоне да ове аспекте рада установе лошије оцене (свака из 
својих разлога). Све што је наведено упућује на потребу да се даље ради на упознавању ученика и 
родитеља са правима, обавезама и одговорностима. Треба радити и на ублажавању неповерења 
које наставници имају према улози ученичких организација у школи.  

Наставници и ученици нису сасвим уверени да се у школи ефикасно решава проблем 
нередовног похађања наставе, а четворка коју су родитељи дали једва задовољава критеријуме. 
Свест о потреби да се нађу ефикаснији начини решавања овог проблема присутна је у све три 
категорије испитаника. 

Став све три групе испитаника када је у питању организуjа програма / активности за 
развиjање социjалних вештина (конструктивно решавање сукоба, ненасилна комуникациjа итд.) је 
да тај аспект подршке личном и социјалном развоју ученика постоји у школи, али да га треба 
оснажити већом понудом разноврсних активности. Ученици су дали оцену 2, што сугерише да 
постоје већи проблеми у реализацији овог облика подршке, али када су раздвојени одговори 
средњошколаца и основаца, установљено је да средњошколци, који су обухваћени овим 
програмом (за разлику од основаца), дају нешто повољнију оцену (ниво квалитета 3). 

Следећи аспект подршке ученицима који је потребно унапређивати тиче се ваннаставних 
активности и помоћи коју школа пружа ученицима при организацији разних културних, музичких 
и других активности. Наставници све ставке које се односе на ово подручје рада оцењују тројком. 
Ученици деле њихов став. Средњошколци дају нешто више оцене од основаца јер више учествују 
разним школским манифестацијама од већине основаца. 

Пожељно је унапредити и све аспекте каријерног вођења. Наставници и стручна служба 
уверени су да је досадашња пракса каријерног вођења у школи задовољавала потребе ученика и 
њихових родитеља. Једини аспекти овог индикатора који су оцењени тројкама су постојање 
квалитетних и актуелних информативних материјала у школи (наставници музичких предмета) и 
сарадња са родитељима (наставници општеобразовних предмета и наставници теоретског одсека). 
Ученици и родитељи све аспекте професионалне оријентације оцењују тројкама, чиме су изразили 
став да овај облик подршке ученицима није занемарен у школи, али да га треба оснажити 
додавањем још неких активности и услуга. 

У школи функционише систем подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним 
способностима – оцене ученика: 
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Наставници су овај стандард као целину оценили четворком, а родитељи и ученици 
тројком. Треба напоменути да већина ученика и родитеља нема потпун увид у мере које школа 
предузима у области инклузивног образовања. Оно што је јасно је да и једни и други сматрају је да 
школа у овом домену функционише задовољавајуће, али да се може још тога учинити и за ученике 
из осетљивих група и за ученике са изузетним способностима. 

-СТЕПЕН ОСТВАРЕНОСТИ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА- 

 

Активности предвиђене Акционим планом МШ „Даворин Јенко” за школску 2018./19. 
годину оствариване су заједничким напорима Стручног актива за школско развојно планирање, 
Тима за самовредновање и колега којима је поверена одговорност за реализацију и праћење 
појединих планираних активности уз значајну подршку већег дела колектива. Већина планираних 
активности остварена је врло успешно уз уважавање дефинисаних временских оквира. У даљем 
тексту степен остварености појединих развојних циљева и задатака биће представљен преко 
реализованих активности. 

IКључна област квалитета: Етос 

Развојни циљ 1: Унапређивање маркетинга школе (популаризација приликом организовања 
отворених такмичења и осталих јавних манифестација у организацији школе).   

Одржан је квалитет интернет презентације школе који је постигнут током година рада на 
унапређивању. Интернет презентација је редовно ажуриранапри чему је додата већина 
предвиђених информација. 

На седници Наставничког већа одржаној 30. aвгуста 2018. године наставници су 
обавештени и о делатностима Тима за реализавију Међународног такмичења „Даворин Јенко”као 
и значају израде рекламног материјала за ту манифестацију.Наставници су, као и претходних 
година, позвани на сарадњу у унапређивању маркетинга. 

Током школске године, редовно су се одржавали састанци Тима за реализавију 
Међународног такмичења „Даворин Јенко” чији је рад обухватио између осталог и промовисање 
такмичења, преко плаката, књижица и другог промотивног материјала. Део интернет презентације 
школе који је посвећен само Међународном такмичењу „Даворин Јенко” редовно је ажуриран, сав 
промотивни материјал је био доступан и на њему, а постављен је и извештај о реализацији 
такмичења са свим релевантним статистичким подацима. 

Нототекари школе редовно су водили летопис школе са свим информацијама о 
активностима и резултатима школе у протеклих годину дана. 

Као и претходних година, за мајски уписни рок припремљен је плакат намењен ученицима 
околних основних школа и деци предшколског узраста као и њиховим родитељима. Овај плакат се 
нашао и на званичној интернет презентацији школе. 
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Тим за реализацију Међународног такмичења„Даворин Јенко”, Тим за концертну 
делатност школе, као и поједини чланови Стручног актива за школско развојно планирање, 
заједно са директором, током целе школске године, континуирано су радили на промоцији школе 
и пласирали најважније информације у вези са Међународним такмичењем „Даворин Јенко”и 
успесима ученика на домаћим и интернационалним такмичењима. Детаљније информације о 
медијској пропраћености Међународног такмичења„Даворин Јенко”, успеха ученика наше школе 
и разних манифестација у организацији школе доступне су у Летопису Музичке школе„Даворин 
Јенко”. Критеријуми постављени Акционим планом за 2018./19. годину у потпуности су 
задовољени. 

На свим пословима организације Међународног такмичења радио је Тим за реализацију 
Међународног такмичења„Даворин Јенко”. Сви послови који се тичу организације, припрема и 
реализације Такмичења успешно су обављени.Детаљне информације о самом такмичењу, 
члановима жирија и резултатима тамичења могу се наћи у Извештају о реализацији Међународног 
такмичења„Даворин Јенко”, као и на званичној интернет презентацији школе.  

 

Развијни циљ 2: Повећавање информисаности и укључености родитеља у праћење напредовања 
ученика и живот школе. 

На седници Наставничког већа одржаној 11. 9. 2019. када је представљен и разматран 
Акциони план за школску 2018./18. годину, колегама је поново наглашен значај унапређивања 
сарадње са родитељима и концепција тзв. општих родитељских састанака (Основна музичка школа 
на нивоу одсека). Настављено је са праксом одржавања општих родитељских састанака на почетку 
сваке школске године. 

Општи родитељски састанци одржани су у првој половини септембра (детаљније 
информације доступни су у записницима Стручних већа предмета). Родитељи су тада обавештени 
о општем постигнућу ученика током протекле школске године, о плановима за текућу школску 
годину и обављени су избори за представнике Савета родитеља.  

До краја школске године одржан је предвиђени број родитељских састанака (сваког 
тромесечја). У овим сусретима родитељи су информисани, не само о постигнућу ученика, 
њиховим успесима и изостанцима, већ и најважнијим школским дешавањима (организацији 
такмичења), као и значају њиховог доприноса животу школе. 

Као и претходних година, општи успех ученика основне музичке школе прелази 4,00, што 
је веома задовољавајуће. 

На родитељским састанцима родитељи су информисани и позивани да посећују јавне и 
интерне часове школе, уз истицање значаја њиховог интересовања за успех и напредовање њихове 
деце. Родитељи су информисани о најважнијим школским концертима и наступима, 
индивидуално, у контакту са предметним професорима, као и другим средствима оглашавања, 
нпр. преко школске табле, интернет презентације школе идр.Резултат поменутих активности је 
велики број родитеља присутних на јавним и интерним часовима школе. 
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Ове године није одржано предавање за родитеље ученика 1. Разреда основне музичке 
школе „Фактори успешности у музичком образовању”због мањка интересовања. 

Родитељи деце учесника такмичења, редовно и правовремено су информисани о 
школским, националним и интернационалним такмичењима. Такође родитељи су редовно 
обавештавани о одржавању прослава поводом Дана школе, других школских прослава и 
концерата. Информисање родитеља о значајним активностима и пројектима школе, остварено је 
различитим средствима, преко интернет презентације, огласне табле школе, лифлета, директним 
обраћањем на родитељским састанцима и индивидуалним контактом. 

Родитељи су позивани да се активно укључе у реализацију појединих школских 
активности путем интернет презентације, огласне табле, директним обраћањем итд.  

 

Развојни циљ 3:Унапређивање сарадње са другим музичким школама на територији Републике, 
као и са музичким школама у региону и Европској унији. 

Током школске године наша школа је континуирано сарађивала са другим музичким 
школама. Контакти и сарадња са другим школама, као и стручна размена идеја и предлога, 
одвијала се на различитим нивоима. Остварено је много манифестација о којима су доступне 
информације у Летопису школе за школску 2018./19. годину. 

Сарадња је остварена и на плану размене професионалних искустава у виду стручних 
семинараи мастер клас едукације.  

Школа и руководиоци школе били су активно укључени у рад ЗМБШС. 

Све музичке школе на територији Републике Србије биле су редовно и правовремено 
информисане о Међународном такмичењу „Даворин Јенко”, пропозицијама и другим условима 
учешћа, путем позивница које су биле упућене и интернет презнтацијом школе. 

Ученици наше школе били су активни учесници свих значајних такмичења у земљи, али и 
интернационалних, о којима су нас друге школе редовно информисале и обавештавале. Детаљније 
информације су доступне у Летопису школе. 

Наставници школе били су информисани о свим важним музичким манифестацијама и 
такмичењима у организацији других школа, директним контактом, обавештавањем на седницама 
Наставничког већа и путем огласне табле у школи. 

На састанцима стручних већа предмета, шефови одсека и други наставници усагласили су 
своје ставове у погледу учешћа  на појединим такмичењима у земљи и иностранству, али и 
организовали поделу дужности у организацији наших школских такмичења. 

Oд 3. до 11. септембра 2018. и у јулу 2019. одржан је Фестивал младих музичара 
Медитерана, пројекат IPSIA „Мост међу људима“ у којем је учествовало неколико наших ученика: 
Дуња Весић, Јована Ковачевић и Лука Репановић. Наша школа је остварила сарадњу са 
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Конзерваторијумом „Гаетано Брага“ у Терму, Италија. Наши ученици Дуња Весић, Милица 
Петровић и Богдан Ђурановић имали су прилику да учествују у заједничком концерту одржаном 
23. 12. 2018. године.  Наведени ученици су учествовали и у летњој турнеји ЕSYO, 
Међународногоркестра младих талената, од 5. до 28. јула 2019. године.  

Развојни циљ 4: Унапређивање сарадње са локалном самоуправом и другим институцијама које 
су од значаја за рад школе.  

Програм анимације основних школа Раковице остварен је углавном преко плаката са 
информацијама о роковима пријаве и пријемном испиту, а у Предшколској установи „Лабудић” 
одржан je промотивни концерт. Више информација је доступно у Летопису школе за 2018./19. 
годину. И у овом уписном року школа је била приморана да елиминише одређени број кандидата 
који су имали пролазне резултате на пријемном испиту, јер су квоте биле испуњене. 

Школа је као и претходних година успешно сарађивала са Центром за културу Раковица, а 
резултат ове сарадње су концерти одржани у салама Културног центра, поводом школских 
манифестација и прослава. 

Сарадња са ЗМБШС је редовна и континуирана како у погледу реализације музичких 
манифестација и такмичења, тако и у погледу сарадње у остваривању посебних законских 
регулатива у вези са музичким и балетским школама као и пројектом самовредновања школа, 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Наша школа је дуги низ година учествовала 
у свим пројектима у организацији ЗМБШС и више година узима активно учешће у организацији 
Републичког такмичења. 

 

Развојни циљ 5: Неговање позитивне социјалне климе, толеранције, међусобне сарадње и 
уважавања у школи. 

Семинар „Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима” одржана је 21.08.2019. као облик 
стручног усавршавања ван установе. 

Развојни задатак 3: Оснаживање и унапређивање рада одељенских заједница. 

На почетку првог полугодишта школске 2018./19. године часови одељенског старешине су 
унети у званични распоред часова. Наставници су прилично редовно реализовали часове 
одељенског старешине, углавном ради регулисања изостанака и решавања дисциплинских 
проблема. Поједини одељенски старешине су уредно разговарали са својим одељењима о разним 
проблемима који их тиште у школској средини. Ово остаје област рада школе коју је потребно 
значајно унапредити и оснажити.  

Педагог и психолог школе су посећивале часове одељењског старешине и оствариле неке 
активности у оквиру истих. Педагог школе, Емилија Марковић, обавила је посету ученицима 
одељења I– вокалноинструментални одсеки I – теоретски одсек у октобру. Тада их је упознала са 
њиховим правима, обавезама и одговорностима. Педагог и психолог школе су у оквиру 
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одељењских заједница оствариле радионице ”Шта кажу и како их разумем„ из приручника ”Умеће 
одрастања„ и ”Друштвене мреже – предности и ризици„. Организација Цепора је одржала 
радионицу „Или пијеш или возиш“ за ученике III и IV године средње музичке школе. Ученици 
средње школе имали су прилику и да похађају обуку у пружању прве помоћи у организацији 
Црвеног крста Раковица. Више детаља о наведеним активностима је доступно у Извештају о раду 
Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

На пољу оснаживања рада одељенских заједница учињено је много, али је неопходно 
наставити са радом на оснаживању компетенција одељенских старешина и унапређивању подршке 
која се пружа ученицима унутар одељенске заједнице. 

 

IIКључна област квалитета: Подршка ученицима 

Развојни циљ 1:Ангажовање постојећих ресурса у школи за стварање безбедног и подстицајног 
окружења. 

Вршњачки Тим за превенцију насиља није оформљен због незаинтересованости ученика. 
Међутим, због све веће свести наставника и ученика о постојању насиља, нарочито његових 
прикривених облика, у школској 2019./20. биће формиран Вршњачки тим којем ће бити пружени 
подршка Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављња и занемаривања, као и 
одговарајућа обука. 

Већ је наведено да се много ради на оснаживању рада одељењских заједница. Рад Тима за 
заштиту деце и ученика од насиља, злостављња и занемаривања је интензивиран. За детаљније 
информације погледати Извештај о раду наведеног Тима. 

Идентификовани су ученици који су потенцијалне жртве насиља. Тим континуирано прати 
њихово понашање како би интервенисао на време уколико се посумња на насиље. Сарадња са 
школским полицајцем на одељењу Лабудово брдо је успостављена ради безбедности ученика у 
периодима који су ризични. 

Већ су наведене радионице које су оствариване са средњошколцима у оквиру одељењских 
заједници што од стране ПП службе у школи, што у организацији Цепоре и Црвеног крста 
Раковице. 

Сарадња са родитељима није остварена. Срадњу треба интензивирати у школској 2019./20. 
години и искористити родитељске састанке као начин да се родитељима обрати са темама као што 
су комуникација, решавање конфликата, пружање подршке деци која трпе насиље итд.  

У другом полугодишту школске 2018./19. године, 8. 3. 2019. године, координатор Тима за 
заштиту деце и ученика од насиља, злостављња и занемаривања, Аница Бајагић, презентовала је 
осталим члановима Упутство за поступанје у случају сумње или сазнања о присуству и 
коришћењу дрога у образовно-васпитним установама, како би сви знали на који се начин од њих 
очекује да поступе у ситуацији када имају информацију или основане сумње да ученик, наставник 
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или родитељ користе, поседују или продају дрогу. Тада је одржан и састанак Тима када је 
саопштено шта је током школске године предузето на пољу превенције употребе психоактивних 
супстанци у складу са Стручним упутством за планирање превенције употребе дрога код ученика. 

 

Развојни циљ 2:Подстицање личног и социјалног развоја ученика квалитетном понудом 
ваннаставних активности и неговањем сарадничких односа, одговорности и других просоцијалних 
вредности. 

Ту сврху су имале већ поменуте радионице ”Шта кажу и како их разумем„ и ”Друштвене 
мреже – предности и ризици„. Са ученицимаIII године СМШ остварена је радионица о 
конфликтима и њиховом решавању путем преговора. Као материјал за рад послижила је једна од 
дилема Лоренса Колберга (млађа сестра, старија сестра и мајка). Радионица о тимском раду и 
сарадњи није остварена ове године. 

На седници Наставничког већа 27. 2. 2019. психолог школе, Аница Бајагић, одржала је 
презентацију „Кооперативно учење“. 

Као и претходних година одржано је више огледних часова у којима је нагласак био на 
сардњи неколико наставника са истог или различитих одсека. Детаљи о тим часовима могу се наћи 
у припремама, као и извештајима о раду појединих стручних већа. 

Ученицима средње музичке школе понуђено је више слободних активности. Детаљи о 
слободним активностима су доступни у извештајима о раду стручних већа предмета. 

 

Развојни циљ 2:Унапређивање досадашње праксе професионалне оријентације у школи. 

Сви аспекти каријерног вођења обухваћени Акционим планом за школску 2018./19. годину 
су делимично остварени. треба радити на томе да што већи број ученика буде обухваћен 
програмом. Оцена на самовредновању, која одговара нивоу квалитета 3, показује да је ефекат рада 
у овој области задовољавајући, али да је пожељно даље унапређивање, нарочито у средњој школи. 
Области где посебно треба интензивирати рад су: сарадња са родитељима ученика средње музичке 
школе у оквиру каријерног вођења у виду индивидуалног саветодавног рада и обезбеђивање 
квалитетних и актуелних информативних материјала о даљим облицима музичког и општег 
образовања. 

Педагог школе, Емилија Марковић, одржала је ученицима IV године средње музичке школе 
радионицу са темом „Писање доброг CV-a“, коју су ученици доживели као веома корисну. 

Координатор стручног актива за ШРП 

Аница Бајагић 
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-ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА- 

 

Ученички парламент је имао три седнице током године.Председник парламента је била 
Марија Ђорђевић, подпредседник Мина Караџић а секретар Катарина Поповић. За представнике у 
школском одбору изабрани су Иван Паска и Милан Стојановић. Парламент је упознат са 
резултатима самовредновања за школску годину 2017/2018. Предложено је да се реализују 
радионице о толеранцији и сличним темама што је и урађено у сарадњи са психолошко-
педагошком службом („Шта кажем и како их разумем“, „Друштвене мреже“, „Или пијеш или 
возиш“-Цепора, Како видим своју будућност“). Организовано је гледање филмова у сали на 
Лабудовом брду. Организовано је пригодно сликање на крају школске године за матуранте. 

Председник парламента 

Марија Ђорђевић 

 

-ИЗВЕШТАЈ О РАДУСТРУЧНИХ САРАДНИКА- 

 

ПСИХОЛОГ 

Послови су обављени према Програму рада стучних сардника-психолога (Сл.гл./р.гл.РС,бр. 1/93), 
Програму рада психолога у музичким школама, а у складу са Програмом рада за школску 2018/19. 
годину. Послови и задаци обављени су према следећим подручјима рада: 

1. ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

I) Индивидуални рад: 

а) Рад са више ученика ОМШ и СМШ на решавању проблема прилагођавања захтевима музичке 
школе, као и проблема у понашању и комуникацији са другим ученицима и наставницима: 

Индивидуални саветодавни рад са ученицима; 

Сарадња са родитељима. 

Помоћ у проналажењу адаптивнијих механизама у комуникацији са породичном средином; 

Изналажење конструктивних решења тешкоћа у комуникцији са појединим професорима; 

Посредовање у решавању конфликата између ученика СМШ; 

Помоћ у изналажењу адаптивнијих образаца комуникације са вршњацима. 

Помоћ у решавању проблема са учењем и планирањем времена. 
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Тестирање једног учеика Ревиском уз сагласност родитеља и тумачење резултата у контексту 
његовог прилагођавања захтевима средње музичке школе. 

Подршка ученицима који имају шира интересовања и жеље да се пријаве за програме које нуди 
Истраживачка станица Петница (једна ученица). 

Рад са учеником који су претрпео физичко насиље, надгледање уз сарадњу са школским 
полицајцем, емоционална подршка и саветовање. 

Рад са учеником који је потенцијална жртва насиља, подршка и праћење. 

б)  Рад са више ученика поводом проблема са изостанцима и дисциплином. 

Сарадња са одељењским старешинама и појачан васпитни рад са ученицима. 

Праћење ефеката предузетих мера. 

 

II) Групни рад: 

а) Праћење рада Ученичког парламента и саветодавни рад са наставником који је преузео обавезу 
надгледања рада овог тела. 

б) Надгледање рада и учешће у раду одељењских заједница. 

На часовима одељењског старешине одржане су радионице 31.10.2018. године за ученике 
I, II и III разреда средње музичке школе. Тема је била ”Шта кажу и како их разумем„ из 
приручника ”Умеће одрастања„. Размотрени су основни елементи процеса комунукације, 
карактеристике и значај вербалне и невербалне комунуикације, а главни део радионице је имао за 
циљ освешћивање извора неспоразума у комуникацији. Ова тема је послужила као увод у даље 
разговоре о конфликтима, конструктивном решавању конфликата и ненасилној комуникацији. 
Радионице су реализоване са педагогом школе, Емилијом Марковић. 

Ученици III године СМШ имали су прилику да 11.12.2018. након редовних часова 
Психологије учествују у реализацији једне радионице. Тема су били конфликти и њихово 
решавање путем преговора. Као материјал за рад послижила је једна од дилема Лоренса Колберга 
(млађа сестра, старија сестра и мајка). 

На часовима одељењског сарешине I разреда СМШ, који су одржани 23.01.2019. 
реализована је радионица ”Друштвене мреже – предности и ризици„ која је увод у разговоре о 
електронском насиљу. Радионица је реализована са педагогом школе, Емилијом Марковић. 

Организација Цепора је 26.03.2019. одржала радионицу „Или пијеш или возиш“ за ученике 
III и IV године средње школе. 
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Са ученицима II годнине средње школе реализована је радионица „Чиме ћу се бавити за 10 
година“ као део програма за каријерно вођење“. Радионицу су реализовале Емилија Марковић, 
педагог школе и Аница Бајагић, психолог школе. 

 

2)ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД И САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

а)Разматрање карактеристика личности и способности ученика са различитим тешкоћама са 11 
професора ОМШ и СМШ и заједничко планиање даљих педагошких поступака. 

б)Редовна сарадња са одељењским старешинама (изостајање, понашање, успех, праћење 
напредовања, појачан васпитни рад са ученицима, повремена сарадња у реализацији часова 
одељењског старешине). 

в)Сарадња са шефовима одсека и директором. 

г)Саветодавни рад са одељењским старешинама ради што бољег разумевња и помоћи ученицима 
са тeшкоћама карактеристичним за адолесцентни период. 

д) Помоћ приправницима у процесу увођења у самосталан рад наставника. Припрема за полагање 
испита за проверу савладаности програма за увођење у самосталан рад: елементи припреме часа, 
осмишљавање часа, прилагодити градиво различитим узрастима итд. 

ђ) Координација рада Тима за инклузивно образовање. На тромесечју није пријављен ни један 
ученик за ИОП 3. Сви ученици који су имали испуњене услове за израду ИОП-а 3 или 
акцелерацију определили су се за могућност убрзаног напредовања. Било је шест ученика основне 
музичке школе који су се пријавили за убрзано напредовање: Вељко Илинчић, Наталија Илинчић, 
Лара Дробњаковић, Тамара Поповић, Ђорђе Алексић и Мина Стаменић. Сви су успешно 
положили испите и прешли у старије разреде. Пријављено је и четири ученице СМШ које су имале 
жељу да се изједначе са својом генерацијом на општеобразовним предметима. То су: Љубица 
Миловановић, Милица Томовић, Љубица Гојковић и Ангелина Јеремић. Све четири су успеле да 
савладају програме општеобразовних предмета и да пређу у наредни разред. Једној ученици 
СМШ, Адријани Жугић, није одобрен захтев за убрзано напредовање, јер је у тренутку разматрања 
захтева имала недовољан успех. Захтеви свих наведених ученика, сем Адријане Жугић, 
размотрени су и одобрени на седници Наставничког већа одржаној 17. 10. 2018. Године. Захтев 
Адријане Жугић размотрен је и одбијен на седници Наставничког већа одржаној 14. 11. 2018. 
године, на тромесечју, зато што није на време обавештена о року за предају. У овом тренутку ни 
један ученик не савладава програм по индивидуалном образовном плану. Написан је један план 
индивидуализације за ученика I разреда ОМШ који има поремећај из аутистичног спектра. Његове 
потребе за прилагођавањем начина рада разматране су на састанку Тима за инклузивно 
образовање који је одржан 17. 10. 2018. године. На том плану су радили психолог школе, 
наставници који ученику предају Главни предмет – клавир и Солфеђо и мајка ученика која је дала 
велики допринос изради Педагошког профила. Ефекти плана вредновани су на тромесечју. Ученик 
је у том тренутку напредовао готово равноправно са осталим ученицима I разреда ОМШ. 
Позитиван напредак се наставио и до полугодишта. Евалуација је обављена и на крају школске 



Извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2018/2019. годину 

 

Музичка школа „Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7, Раковица  164 
 

године. План индивидуализације остварен је у потпуности. У другом полугодишту је ученици 
Адријани Жугић одобрено полагање испита из општеобразовних предмета за IV годину. Ученица 
је у јунском року пала на испитима из Српског језика и књижевности и Италијанског језика. 
Наведене испите је положила у августовском испитном року, те је стекла право на полагање 
Матурских испита. У другом полугодишту је Милица Михаљчић, ученица II разреда средње 
музичке школе, поднела захтев за убрзано напредовање на општеобразовној настави (где похађа 
наставу за I разред).Испите за II разред општеобразовне наставе положила је у августовском 
испитном року.  

е) Оснаживање и унапређивање рада одељењских заједница. Посећено је укупно 8 часова 
одељенске заједнице уз реализацију радионица и других активности. 

ж) Посећено је укупно 24 часа индивидуалне и групне наставе ради процене рада наставника и 
давања сугестија за унапређивање рада или решавање конкретних проблема са појединим 
ученицима. 

з) На седници Наставничког већа 14. 9. 2018. одржана је презентација резултата самовредновања у 
школској 2017./18. години.  

и) На седници Наставничког већа 27. 2. 2019. одржана је презентација „Кооперативно учење“. 

 

3) САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

а) Саветодавни рад са 17 родитеља:  

Перспектива и планирање школовања. 

Адолесцентни проблеми деце. 

Конфликти с родитељима и околином. 

Промене у понашању. 

Вежбање, организација обавеза. 

Упознавање са реалним могућностима детета. 

Изостанци. 

б) Сарадња са више родитеља у склопу појачаног васпитног рада са ученицима. 

в) Сарадња са родитељима у изради плана индивидуализације. 

 

4) ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА 
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а)Израда годишњег плана рада и оперативних планова рада психолога. 

б) Сарадња у изради акционог плана за школску 2019./20. годину. 

в) Сарадња у планирању рада следећих тела: 

Тима за самовредновање школе. 

Стручног актива за Школско развојно планирање. 

Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

Тима за каријерно вођење. 

Стручног већа за општеобразовну наставу. 

Тима за инклузивно образовање. 

 

5) ПРАЋЕНЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОГ РАДА 

а)Праћење квалитета и темпа музичког и општег развоја и напредовања ученика кроз  различите 
облике настве, професионалне и друге активности. 

6) АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

в) Прикупљање грађе за истраживање. 

г) Конструкција упитника за самовредновање области Подршка ученицима. 

д) Конструкција и администрирање упитника за праћење реализације и евалуацију Развојног плана 
школе. 

7) УЧЕШЋЕ У РАДУ СТУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

а) Наставничких и одељенских већа школе; 

б) Педагошког колегијума; 

в) Стручног актива за школско развојно планирање и самоведновање школе. 

г) Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 

8) УЧЕШЋЕ У СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

а) Наставника индивидуално: 

Давање стручних савета и сугестија у раду са ученицима и личном усавршавању. 



Извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2018/2019. годину 

 

Музичка школа „Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7, Раковица  166 
 

Помоћ приправницима и учешће у комисијама за полагање Испита за проверу савладаности 
програма за увођење у самостални рад. 

б) Психолога: 

Присуство секцијама психолога средњих школа, наставника психологије и састанцима актива 
психолога музичких школа. 

Индивидуално изучавање литературе из области психологије музике. 

 

9) ВОЂЕЊЕ СТРУЧНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

а) Дневник рада и документација о праћењу ученика; 

б) Подаци са пријемних испита и додатних тестирања; 

в) Документација и извештаји о процесу самовредновања; 

г) Записници.  

 

10) САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 

а) Друштво психолога Србије-Центар за примењену психологију. 

б) Филозофски факултет-Одељење за психологију. 

в)Психолози у другим музичким школама. 

г) Национална служба за запошљавање – ЦИПС. 

Стручни сарадник – психолог 

Аница Бајагић 

 

ПЕДАГОГ 

ЦИЉ 

Применом теоријских,практичних и истраживаћких сазнања педагошке науке педагог 
доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у скалду са 
циљевима и принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система 
образовања и васпитања као и са посебним законима. 

Послови и задаци обављени су према следећим подручјима рада: 
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1) ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 Учествовање у изради Годишњег плана рада школе. 

 Израда годишњег и месечних планова рада педагога. 

 Израда плана рада педагошког колегијума,тима за мониторинг и евалуацију наставе и тима 
за стручно усавршавање и актива за развој школског програма. Пружање подршке за 
израду плана наставничког већа. Учестовање у изради планова  других тимова у којима 
сам члан. Израда плана усавршавања унутар установе. 

 Израда плана за реализацију селфи упитника. 

 Учествовање у изради плана јавних часова, смотри и испита. 

 Израда плана посете часовима редовне наставе и ваннаставним активностима. 

 Пружање помоћи при планирању огледних часова (хармоника,гитара,клавир). 

 Прикупљени годишњи планови за све одсеке. Док се континуирани прикупљају месечни 
планови за општеобразовну наставу.Пружање помоћи при попуњавању годишњих и 
месечних планова индивидуалне и групне наставе.  

 Пружање помоћи при изради плана додатног,допунског рада за групну и индивидуалну 
наставу и рада одељењске заједнице. 

 Израда плана полагања испита за убрзано напредовање ученика. 

 План појачаног васпитног рада са ученицима. 

 Планирање активности у оквиру самовредновања у сарадњи са психологом. 

 Пружање помоћи у изради индивидуалног образовног плана у сарадњи са психологом. 

 Планирање и организација текућих активности са психологом Аницом Бајагић. 

 Израда распореда општеобразовне наставе. 

 

2) ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 Праћење васпитно-образовног рада је вршено из различитих углова са циљем побољшања 
истог. Активности су укључивале рад са наставницима о значају доброг месечног 
планирања. Помоћ при изради месечних планова,као и анализа истих. Рађено је са 
наставницима и на побољшању писања припрема за час.Ове активности су рађене у оквиру 
редовне посете часовима као и ван тога. 

 Посећено је 18 часова са циљем анализе васпитно-образовног процеса. Коришћени су 
протоколи о посматрању часа који је су још додатно прилагођени.Подједанко су посећени 
часови индивидуалне и групне наставе. Вршена је заједничка анализа са наставницима. 
Сарадња са наставницима током овог процеса је била одлична. 

 Урађени су нови протоколи за посматрање часова на основу стандарда а прилагођени 
потребама музичке наставе. 

 Испраћена је реализација огледних часова (хармоника,гитара,клавир,теретски одсек, 
оон,одељење „Бранко Ћопић“) и извршена анализа са наставницима. Наставници су врло 
заинтересовани за овај вид усавршавања и сарадње. Постоји напредовање у реализацији 
оваквих часова. 



Извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2018/2019. годину 

 

Музичка школа „Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7, Раковица  168 
 

 Посећено је 8 часова индивидуалне насте где се вршило усклађивање програмских захтева 
са индивидуалним карактеристикама и потребама ученика. Наставници су отворени за 
овакав вид сарадње. 

 Посећени су интерни и јавни часови,смотре и концерти.Посећени годишњи испити 
клавирског и гудачког одсека. 

 Рад са психологом на изради упитника за самовредовање. 

 Учествовање у изради индивидуалног образовног плана у сарадња са психологом. 

 Пружање помоћи при изради и реализацијин истраживачког рада Данијеле Мешановић 
„Остваривање професионалне улоге наставника у школи“. 

 Извршена квалитативна анализа успеха ученика на свим квалификационим периодима. 
Предложене су мере за побољшањe . Праћено је оцењивање ученика у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања и Правилником о оцењивању.  

 Кроз индивидуалне разговоре са ученицима, родитељима рађено је на проналажењу узрока 
лошег успеха и налажењу решења за превазилажење истих. 

 Урађена допуна школског програма за ОМШ . 

 Прегледани су дневници рада за индивидуалну,групну и општеобразовну наставу. 

 

3) РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Рад са наставницима се манифестовао кроз различите активности како индивидуално тако и 
групно. 

 Посећено је 18 часова са циљем анализе васпитно-образовног процеса. Коришћени су 
протоколи о посматрању часа који су још додатно као и нови протоколи  урађени на 
основи стандарда а прилагођени музичкој настави.Подједанко су посећени часови 
индивидуалне и групне наставе. Вршена је заједничка анализа са наставницима. Сарадња 
са наставницима током овог процеса је била одлична. При обиласку наставе прегледани су 
дневници рада,месечни планови и припреме за часове. 

 Посећен заједнички час у реализацији Снежане Костић (биологија) и Александра Бастајића 
(социологија) на тему адолесценција. 

 Посећено више часова  у циљу подршке ученицим и наставницима при превазилажењу 
проблема у учењу и прилагођавању. 

 Пружена подршка наставницима при планирању огледних часова (хармоника,гитара,опште 
образовна настава) 

 Постоји констанатна сарадња са наставницима при планирању и реалиацији допунске и 
додатне наставе. 

 У оквиру приправничког стажа рађено је са Маријом Мијатовић и Урошем Ђорђевићем на 
унапређивању наставног процеса и оцењивању. 

 Сарадња са одељењским старешинама је била одлична. Рађено је на превазилажењу 
васпитних проблема у оквиру одељења,као и на индивидуалном плану. Сарадња се 
одвијала и на часовима одељењске заједнице. Посећени су часови одељењске заједнице за 
први разред у циљу адаптације ученика.Урађене су радионице за ученике првог,другог и 



Извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2018/2019. годину 

 

Музичка школа „Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7, Раковица  169 
 

трећег разреда „Шта кажем и како их разумем“ и ученике првог разреда „Друштвене 
мреже“ у сарадњи са психологом.Направљен је списак тема које могу да се реализују на 
часовима.Кроз индивидуалне разговоре са родитењима пружена је помоћ и подршка 
одељењским старешинама при решавању проблема. 

 Заједно са одељењски старешинама одржани су родитељски састанци (ВИ-2,ВИ-4). 

 Пружена је помоћ наставницима при избору метода и техника оцењивања. 

 Организовање часа у оквиру приправничког стажа за Алексу Васића и Жељка Старчевића, 
као и писање извештаја. 

 Рад са приправницима у оквиру приправничког стажа и испита за стицање лиценце. 

 

4) РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Рад са ученицима је био на индивидуалном и групном нивоу.Током првог полугодишта постојала 
је потреба за интезивнијим индивидуалним разговорима са учениицима у циљу превазилажења 
одређених потешкоћа. 

 Посећено је више часова индивидуалне наставе где се вршило усклађивање програмских 
захтева са индивидуалним карактеристикама и потребама ученика.  

 Обављеноје 14 разговора са ученицима у циљу превазилажења проблема у учењу и 
мотивацији, пружање подршке и појачаног васпитног рада. 

 Учествовање у изради индивидуалног образовног плана у сарадња са психологом. 

 Посећени су часови одељењске заједнице за први разред у циљу адаптације 
ученика.Урађене су радионице за ученике првог,другог и трећег разреда „Шта кажем и 
како их разумем“ као и радионица „Друштвене мреже“ за ученике првог разреда. 
Реализована радионица за ученике четвртог разреда „Како написати биографију“ у марту.У 
сарадњи са Цепором организована и реализована радионица „Или пијеш или возиш“ за 
ученике трећег и четвртог разреда. У сарадњи са психологом реализована радионица за 
ученике другог разреда „Како видим своју будућност“. 

 Ученицима завршног разреда средње школе понуђено је више ваннаставних активности 
везаних за професионалну орјентацију али није постојало интересовање. 

 Учествовање у раду ученичког парламента кроз његово конституисање и презентацију 
резултата самовредновања. 

 

5) РАД СА РОДИТЕЉИМА 

Обављено је19разговора са родитељима са циљем пружања подршке и помоћи при решавању 
васпитних проблема или проблема у учењу. Као и различити краћи консултативни  разговори са 
родитељима. 

 Презентовано је Савету родитеља извештај о раду школе за школску годину 2017/18 и 
резултати самовредновања,као и полугодишњи извештај за шк. год. 2018/19. Такође је 
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савет родитеља дао позитивно мишљење у процесу стицања звања за педагошког 
саветника. 

 Учествовала на три родитељска састанка.У сарадњи са директором реализован родитељски 
састанак за родитеље ученика који уписују први разред СМШ. 

 

6) РАД СА ДИРЕКТОРОМ И СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

 Сарадња са директором је константна и изузетно успешна. Сарадња се огледала у изради 
годишњег плана рада школе, годишњег извештаја о раду школе,информатору о раду 
школе,школском програму.Веома успешна сарадња је била у планирању и реализацији 
рада педагошког колегијума и наставничког већа. Усвршавање наставника у оквиру 
установе и реализација акредитованих обука су неке од области где се огледала успешна 
комуникацјај. Анализа успеха и  мерама побољшања су биле теме конструктивног рада. 

 Активна је била сарадња са председницима стручних већа.Одвијала се кроз подршку у 
писању годишних и месечних планова.Планирању и реализацији иновативних 
часова.Решавању свих текућих питања.Константна сарадња са Ненадом Петковићем у 
оквиру анализе успеха ученика и свих текућих питања у оквиру сарање са одељењским 
старешинама. 

 Рад на упитницима у оквиру самовредновања школе са психологом. 

 Контининуирана и врло добра сардња у свим областима је са психологом школе. 

 

7) РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 Наставничко веће –припрема у организацији и реализацији 

 Одељењска већа- организовање и вођење 

 Педагошки колегијум- припрема у организацији и реализацији 

 Тим за стручно усавршавање и напредовање-координатор 

 Тим за мониторин и евалуацију наставе- коордонатор 

 Стручни актив за развој школског програма- координатор 

 Тим за заштиту од насиља,злостављања и занемаривања-члан 

 Тим за каријерно вођење и саветовање- члан 

 Тим за организацију међународног такмичења „Даворин Јенко“-члан 

 Тим за обезбеђивање квалитета рада установе-члан 

 Стручно веће општеобразовне наставе 

Реализована предавања у оквиру наставничког већа: 

 Презентација резултата самовредновања-септембар, у сардањи са психологом 

 Иновативни часови у функцији стручног усавршавања и међупредметни приступ-
децембар 
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Реализовано стручно усавршавање у оквиру стручног већа теоријских наука на тему: 

 Значај и улога разредног старешинe.. 
 
 
 

 Организовање свих акредитованих обука које се реализују у просторијама школе. 
Комплетно вођење евиденције о стручном усвршавању запослених. 

 У оквиру рада школског одбора презентовани су резултати о избору директора и извештај 
о годишњем раду школе за шк. 2017/18 годину,као и плугодишњи извештај за шк. год 
2018/19. 

 Израда извештаја педагога, тима за мониторинг и евалуацију наставе, тима за стручно 
усавршавање и напредовање,актива за развој школског програма. Израда годишњег и 
полугодишњег извештаја  о раду школе. 

 Координатор за пријемни испит за СМШ. 

 Члан у испитним  комисијама. 

 

8) САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЛОКАЛНОМ 
САМОУПРАВОМ 

 Остварена је сарадња са Црвеним крстом Раковице у оквиру обуке ученика о првој помоћи. 
Сарадња ће се наставити и током следеће школске године. 

 Успостављена сарадња са Ранком Рајовићем и НТЦ Програмом.Посета предавању у 
Културном центру Раковица. 

 Учествовала на састанцима директора школа Раковице. 

 Делегат у раду скупштине Педагошког друштва. 

 Организовала и реализовала састанаке секције стручних сарадника у музичким школама. 

 

9) ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 Вођење дневника рада педагога. 

 Вођење документације о посети часова. 

 Вођење документације годишњих и оперативних планова наставника. 

 Вођење документације о појачаном васпитном раду. 

 Вођење документације тима за стручно усвршавање и напредовање. 

 Вођење документације тима за мониторинг и евлуацију наставе. 

 Вођење документације актива за развој школског програма. 

 Вођење евиденције о спољашњем стручном усвршавању наставника. 

 Вођење евиденције о секцији стручних сарадника у музичким и балетским школама као 
координатор. 
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 Израда документације за звање педагошког саветника. Стечено звање педагошког 
саветника. 

 Координатор за полугодишњи и годишњи извештај о раду школе за шк. год 2018/19. 

 Кординатор у оквиру пројекта „Селфи“. 

 Стручно усвршавање у оквиру Педагошког друштва Србије. 

 Стручно усвршавање унутар установе и похађање акредитованих обука. 

 Учествовала у националном научном скупу „Образовна политика и пракса“ на 
Филозофском факултету у Београду. 

Акредитоване обуке:  

„Професинализација одељењских старешина у сарадњи са родитењима“ 

„Фактори који доприносе развоју даровитости и постизању високих резултата код ученика“ 

„Стереотипи и предрасуде,шта и како са њима“ 

„Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења“ 

„Конфликти између наставника и родитеља и стратегије решавања“ 

„Језичка култура на интернету“ 

„Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија“ 

 

Рад на информатору школе, годишњем извештају школе, плану рада школе,школском програму. 

Праћење закона и прописа. 

Стручи сарадник – педагог 

Емилија Марковић 

 

НОТОТЕКА 

 

У школској 2018/2019. години рад у Нототеци обављала су два нототекара, Наташа Крстић и 
Катарина Симоновић. 

Поред редовних послова који су прописани Годишњим програмом рада нототекара, у протеклој 
школског години остварени су следећи циљеви: 

Сарадња са наставницима и ученицима – У току школске године одвијала се стална 
сарадња са предметним професорима и ученицима школе, администрацијом и руководством 
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школе. Остварена је сарадња са свим одсецима кроз издавање уџбеника и позајмицу нота за 
потребе наставе, израду табела за евиденцију изостанака, припрему и штампање програма за 
интерне часове и јавне наступе ученика, пријављивање ученика за такмичења, електронско 
евидентирање оцена на крају првог и другог полугодишта, припрема и штампање јавних исправа 
(сведочанства, дипломе), вођења летописа о јавним наступима и резултатима ученика на 
такмичењима, помоћ у реализацији Међународног такмичења „Даворин Јенко“.Као и сваке 
године, у септембру, у циљу техничке подршке ученицима су изнајмљени инструменти. Такође, 
нототекари су одређени за школске координаторе за есДневник, те су интензивно радиле на 
уношењу података као и на прилагођавању самог програма природи рада у музичкој школи.   

Попуњавање фонда – Од новчаних средстава добијених од Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, (на основу Одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја, број 
06-00-00199/2018-07 од 15.10.2018. годинео изабраним публикацијама, додатним наставним 
средствима за ученике са сметњама и развоју и инвалидитетом и часописима за ученике 
основношколског узраста, ради богаћења фонда библиотека основних школа на територији 
Републике Србије)купљене су књиге и школска лектира у вредности од 25.355,21 динара. 
Захваљујући овим средствима обновљен је и проширен фонд нототеке. Поред тога, из школских 
средстава купљена је монографија „80 година Факултета музичке уметности“. Поклоном је (од 1 
дародаваца) добијено 38 примерка књижне грађе, односно 38 уџбеника и музикалија, што је 
обогатило фонд литературе за клавир. 

Стручно усавршавање – Нототекари су у току школске 2018/2019. године похађали 
следеће семинаре: „Језичка култура на интернету“, „Школско законодавство, основа развоја 
образовања и васпитања“, „Стереотипи и предрасуде, шта и како са њима“„ Фактори који 
доприносе развоју даровитости у постизању високих резултата код ученика у музичкој школи“. 
Поред тога, похађале су обуку школских координатора за елекстронски дневник, као и радионицу 
за израду пројекта образовних установа. (Наташа Крстић је присуствовала саветовању под 
називом „Новине и примена општих и финансијских прописа у јавном и у приватном сектору“.) 

Ревизија – Ревизија нототечког фонда је још увек у току. У школској 2018/2019. години у 
електронском каталогу књижног и некњижног фонда нототека броји 4922 наслова, од тога су: 4069 
штампане музикалије, 414 монографских публикација, 42 старе и ретке књиге и 397 аудио компакт 
дискова. 

Наташа Крстић 

Катарина Симоновић 

 

 

 

-ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ ОДБОРА- 
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Скупштина града Београда , на седници одржаној 29.јуна 2018. године на основу члана 
116. Закона о основама система образовања и васпитања (,, Службени гласник РС,, бр. 88/18 и 
27/18 – др. закон ) и члана 31 Статута града Београда (,, Службени лист града Београда,, , бр.39/08, 
6/10, 23/13, и 17/16 – одлука УС ) донела је Решење о именовању чланова школског одбора 
Музичке школе ,,Даворин Јенко,, Београд на време од четири године, почев од 23.јула 2018.  
(Скупштина града Београда  број:112-398/18-С - 29. јун 2018.године) и то: 

 

 Наташа Љубишић – председник  

 Синиша Грудић - потпредседник  

 Маријана Бутулија - члан  

 Златко Караферић  - члан  

 Јована Ружић – члан  

 Предраг Шолаја  – члан  

 Ранка Петровић – члан  

 Милутин Милосављевић  – члан  

 Сања Булбић –члан  

У раду школског одбора су учествовали ,без права одлучивања  ученици које је предложио 
Ученички парламент: 

- Иван Паска и 
- Милан Стојановић 

 

Школски одбор је на одржао осам седница у току школске 2018/2019. године.  

На првој конститутивној седници  одржаној дана 05.09.2018. године,  изабран  је 
председник и подпредседник Школског одбора , донет је Пословник о раду школског одбора, 
сагласност на Правилник о систематизацији  и утвврђен је ПРЕДЛОГ за избор директор а школе . 

Конкурс за избор директора објављен је 27.07.2018.  године у ,,Службеном гласнику РС,, 
бр. 58. од 27.07.2018. године, а на исти се пријавио један  кандидат,Шегавчић Слађана, директор 
школе. 

Мишљење о кандидату за директора прибављено  је на посебној седници Наставничког 
већа, одржаној дана 29.08.2018. године. Школском одбору је благовремено , електронском 
поштом, достављен Извештај комисије за избор директора и Мишљење Наставничког већа. 
Кандидат за директора, Слађана Шегавчић,  у својству кандидата  и директора школе присуствује 
седници Школског одбора. 



Извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2018/2019. годину 

 

Музичка школа „Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7, Раковица  175 
 

На основу члана 119. став 1. тачка 7) а у вези члана 123. став 17 . Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017. и 27/2018. – др. закон, ), 
члана 90. став 1. тачка 7) Статута Музичке школе ,,Даворин Јенко,, (дел. бр. 01-14-179/17 од 
27.12.2017. год) ,  Школски одбор Музичке школе ,,Даворин Јенко,, из Београда,  на седници 
одржаној 05.септембра 2018. године,  утврдио образложену листу кандидата са једним именом и  
једногласно  ( од девет присутних чланова ,,ЗА ,, предлог је  гласало –девет чланова), донео  

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА: 

 Предлаже се Министру просвете, науке и технолошког развоја да за директора Музичке 
школе ,,Даворин Јенко,, из Београда изабре Слађану Шегавчић, , дипломираног музичког педагога 
из Београда, на мандат од четири године. На другој седници  одржаној  14.септембра 2018. године, 
Школски одбор је усвојио План рада за школску 2018/2019 .План стручног усавршавања годину, 
као и Извештај о раду школе за претходну школску годину и Извештај о раду директора школе, На 
седницама је разматран успех и дисциплина ученика, финансијски план , план јавних набавки, 
услови и могућности за побољшање рада школе, спровеођење школских пројеката, набавка опреме 
Извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2017/2018. годину Музичка школа 
„Даворин Јенко“, Мишка Крањца 7, Раковица Page 121 и реализација и спровођењење радова у 
школи и свим осталим делатностима из оквира својих надлежности.  

Школски одбор је упознат са садржајем свих аката школе која су морала бити усклађена са 
новом законском регулативом. Сва школска акта су донета у предвиђеним року, а иста су усвојена 
на седницама Школског одбора.  

На трећој седници одржаној дана 18.12.2018. Школски одбор је донео: Правилник о 
благајничком  пословањуМузичке школе ,,Даворин Јенко ,Правилник о поступаку стицања и 
расподеле сопствених прихода Музичке школе ,,Даворин Јенко,,,Правилник о условима и 
начинукоришћења приватних возила у службене сврхе,Правилник о коришћењу средстава за 
репрезентацију, и Правилник о коришћењу службених мобилних телефона. На крају првог 
полугодишта школске 2018/19. године Школски одбор је у складу са својим надлежностима, на 
седници одржаној дана 26.02.2019. годионе  имао на дневним реду: Усвајање Извештаја о раду 
школе за прво полугодиште 2018/19. године; Усвајање Извештаја о раду директора школе за прво 
полугодиште школске 2018/2019. године; Доношење одлуке о измени и допуни Годишњег плана 
рада за школску  2018/19. годину; Усвајање Извештаја о финансијском пословању Школе у 2019. 
години; Извештај о Попису имовине школе за 2018. годину; Извештај о расподели средстава 
стечених од родитеља ,,Ђачки динар,, у 2018. години и Утврђивање висине ,,Ђачког динара,,за 
2019. годину – на предлог Савета родитеља; 

На седмој седници  одржаној дана 09.05.2019. године усвојене су измене и допуне општих 
аката који су сусклађени са законом о изменама и допунама Закона о основама система 
образовања и васпитања (,,службени гласник РС,, бр. 10/2019). године: Измена и допуна  Статута 
МШ,,Даворин Јенко,, Измене и допуне Правилника о испитима; Измене и допуне Правилника о 
правима, обавезама и одговорностима ученика МШ ,, Даворин јенко,, и Измене и допуне 
Правилника о раду. 
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Школски одбор је учествовао у планирању реализације пројекта Међународног такмичења 
"Даворин Јенко", као активан чинилац.  

Председник Школског одбора  

Наташа Љубишић 

 

-ИЗВЕШТАЈ САВЕА РОДИТЕЉА- 

 

Савет родите је за школску 2018/19. годину  је на првој седници 14.09.2018. године за председника 
изабрао родитеља Весић Милијану.  

Савет родитеља Музичке школе "Даворин Јенко" на својим седницама (3) разматрао је 
успех и дисциплину ученика, предлагао је начине за побољшање успеха, дисциплине и 
побољшање услова рада школе. Доносио је предлоге о висини добровољног ђачког фонда, давао 
предлоге за намену средстава из тог фонда, давао мишљење за реализацију школских пројеката, 
путовањима ученика и њиховим активностима у вези са тим, давао предлоге за побољшање рада 
школе Школском одбору, разматрао успехе ученика на такмичењима и сл.  

На седницама Савета родитеља, родитељи су упознати са свим актима који су усвојени на 
седницама Школског одбора и који су усклађени са новом законском регулативом. Савет 
родитеља је донео одлуку о програму студијског путовања  у оквирима бивсих република СФРЈ.  

Савет родитеља је радио у складу са Законом о основама образовања и васпитања, посебно у делу 
који се односи на права ученика и родитеља.  

Председник Савета родитеља  

Весић Милијана 

 

-ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ- 

 

Током шк. 2018/19. године секретар школе је своје послове и обавезе обављао у складу са планом 
рада у делу који се односио на:  

Конституисање Школског одбора у новом саставу , избор и именовање директора школе и 
израде појединачних аката за уређење статуса директора, учествовање у раду Школског одбора 
(припремање седница, давање објашњења и мишљења, активности везане за израду и спровођење 
одлука, присуствовање седницама и др.) - (7редовних седница  и једмна електронска седница ), рад 
Савета родитеља (три редовне седнице); припремање предлога  опђштих аката, и предлога за 
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усклађивање општих аката школе са законима и правилницма и другим прописима који се односе 
на рад школе са новим Законом о основама образованја и васпитања (,,Службени гласник РС,, бр. 
88/2017, 27/2018. –др.закон и 10/2019. ), Законом о изменама и допунама закона о основном 
образовању (,,Сл. гласник РС,, 52/2013 и 101. 2017. год), и Законом о изменама и допунама закона 
о средњем образовању (,,Сл.. гласник РС,, 52/2013 и 101. 2017. год), сагласно Правилнику о 
изменама и допунама правилника о врсти стручне спреме наставника , стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама (,,Службени гласник Републике Србије - Просветни 
гласник ,, бр. 9. од 17.јуна 2013. године), Каталог радних места у просвети, Уредбу о каталогу 
радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору (,,Сл. гласник РС,,бр. 
81/2017. и 6/2018. године, подношење Управи јавних набавки Годишњег извештаја за 2018. годину 
и кварталних извештаја за 2019. годину, спровођење поступака набавки, спровођење активности 
везаних за узимања у закуп сале за извођење редовне наставе физичког васпитања, поступак 
набавке у сарадњи са Општином Раковица (радови), изради разне врсте извештаја и табела, 
поступак пријављивања и припреме приправника ради полагања испита за лиценцу наставника, 
кадровски послови, односно послови за: спровођење поступка за заснивање радног односа са 
наставником или стручним сарадником, спровођење поступка за избор директора школе у складу 
са новим законским прописима, израду решења о правима, обавезама и правним интересима 
запослених; вођење кадровске евиденције запослених; пријава и одјава запослених преко 
централног регистра за обавезно социјално осигурање, послове везане за радноправни статус 
запослених као и здравствене заштите радника, послове права радника из Колективног уговора и 
состале законске регулативе, је обављала у року и на ефикасан и професионалан начин, вођење 
статистичких података који се односе на запослене у школи, израда Решења о радноправном 
статусу,правима, обавезама и одговорности; послови везани за рад и надзор инспекција, судова и 
других државних органа, послови везани за противпозарну заститу и заштиту на раду, рад и 
надзор инспекција, судова и других државних органа, запослених.  

Активно је помагала директору школе у сарађивању са Градским секретаријатом за 
образовање и дечију заштиту, Министарством просвете, науке и технолошког развоја, са другим 
школама са општине и града, на изради Правилника о критеријумима и стандардима за 
финансирање основних и средњих музичкких школа, Закона о основама система образовања и 
васпитања, и сл.  

Секретар школе 

Славица Ђорђевић, дип. правник 

 

-ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШЕФА РАЧУНОВОДСТВА- 

 

Школска 2018/19.година обухвата период од септембра 2018.године до јуна 2019.године и 
укључује послове везане за обавезе извршења како текуће, готово свекодневне, тако и кварталне и 
годишње извештаје. 
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Ради се о следећим пословима: 

 штампање извода свих подрачуна,њихово књижење свих промена и одлагање у 
регистраторе 

 завођење предрачуна и рачуна у књигу примљених рачуна као и њихово плаћање управи за 
трезор 

 вођење и контрола благајне, књижење и исплата новчаних средстава 

 приказивање у РИНО апликацији свих рачуна преко табела обавеза и извршења истих 

 приказивање и попуњавање табела у ИСЕБ апликацији о кретању трошкова и количина 
потрошње струје, централног грејања, воде, пелета и лож уља по издвојеним оделењима 
школе по месецима пристизања 

 тромесечно ( квартално) праћење трошкова за приказивање истих у извештајима Управи за 
јавне набавке, као и годишњи извештај 

 израда Плана набавки на годишњем нивоу ( тимски рад) 

 израда предлога и Финансијског плана за сваку годину (тимски рад) 

 израда извештаја о извшењу буџета квартално у априлу за први квартал,у јулу за други, у 
октобру за трећи и у јануару за четврти квартал 

 израда финансијског извештаја односно завршнoг рачуна за претходну годину 

 обрачун уговора о извођењу наставе за сваки месец када се одвија настава 

 обрачун ауторских уговора са трећим лицима по потреби у току године, а највише у току 
одржавања Међународног такмичења и израда МУНК-ова 

 исписивање и издавање путних налога и обрачун путних трошкова за службена путовања, 
дневница, коришћења приватног аутомобила у службене сврхе, плаћања пореза  

 обрачун уговора о делу са трећим лицима за услуге које не спадају у делатност школе 

 обрачун и исплата јубиларних награда за запослене који су то право стекли у тој години, 
достављање захтева у Градски секретаријат и исплата по добијању средстава 

 обрачун и исплата отпремнине за одлазак у пензију запослених који су стекли то право, по 
потреби,достављање захтева МП 

 обавештавање и требовање пелета и лож уља Градском секретаријату за издвојено оделење 
у Барајеву и Матичној школи и плаћање по извршеном преносу средстава на текући рачун 
школе 

 израда извештаја за Савет родитеља о примљеним и утрошеним средствима ђачког фонда 

 израда извештаја за Школски одбор о изради завршног рачуна и обављеном попису 
финансијске и нефинансијске имовине 

 израда финансијског извештаја за Школски одбор по обављеном Међународном 
такмичењу 

 израда образаца ППП за сваког запосленог и штампа истих 

 израда захтева, финансијског извештаја и спецификације трошкова са овереним и 
потписаним фактурама Министарству просвете за основно и средње образовање поводом 
Међународног такмичења 

 израда извештаја са пратећом документацијом евентуалним донаторима за Међународно 
такмичење 
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 израда и попуњавање образаца Пореза на имовину и предаја у општини 

 израда и попуњавање образаца ПБН И ПДН (порез на добит недобитних организација) и 
одрађивање истих преко Портала 

 попуњавање обрасца ИНВ о инвестицијама у школи и предаја у Завод за статистику 

 попуњавање захтева запосленима о  отварању текућег рачуна, дозвољеног минуса, кредита 
и других потврда 

 за време годишњег одмора благајника одрађивање обрачуна зараде,уговора о извођењу 
наставе, пододиљског боловања и боловања преко 30 дана 

 израда образаца СВИ1 и СВИ2  о стању опреме под 31.12.2018. 

 

Шеф рачуноводства 

Биљана Красић
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ПРИЛОГ 

ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКА ГОДИНА 2018-2019. 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА ПО СТРУЧНИМ ВЕЋИМА 

 

 

  



 



 

 

 

 

   

 

 



УСПЕХ УЧЕНИКА БЕЗ ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ 

 



 

 



 

 



 

 

УСПЕХ УЧЕНИКА У ОКВИРУ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 





  



 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 УСПЕХ ПО ОДЕЉЕЊЊИМА СМШ 
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