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УВОД 

 
Школску 2019/2020. годину, Музичка школа Даворин Јенко почела је са уписаних 849 ученика и то 

116 у СМШ и 733 ученика у ОМШ.  Припремни разред похађало је 50 ученика. Почетак школске 

године се одвијао по плану и школском календару од 2. септембра 2019. године. 

Све активности које су предвиђене Планом рада школе, Школским програмом и Акционим 

планом за текућу школску годину су реализоване у складу са Планом рада школе за шк. 2019/20 

годину.  

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 30. августа 2019. године. Током првог полугодишта није било одступања 

од школског календара. До одступање је дошло у фебруару, одлуком  Минситарства да се распуст 

продужи до 21.фебруара, због епидемије грипа.Школа је доставила план надокнаде Школској управи 

Београд, који је прихваћен. 

Током првог полугодишта 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. Реализовано је Међународно такмичење 

Даворин Јенко веома успешно као и претходних година.  

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 12. септембра 2019. године. На истој седници је 

Школски одбор усвојио План рада школе за шк. 2019/2020. школску годину, План стручног 

усавршавања за шк. 2019/2020.школску годину, Извештај о раду школе за шк. 2018/2019. школску 

годину, Извештај о раду директора школе за шк. 2018/2019. годину. 

Министарству просвете су прослеђене информације о слободним радним местима и радницима са 

непунум радним временом. Сви подаци се налазе у Информационом систему Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја „Доситеј“.  У складу са захтевом МПНТР, школа је доставила податке и 

захтев за расписивање конкурса за слободна радна места. На основу захтева одобрени су конкурси за 

23 слободна радна места у МШ «Даворин Јенко». Конкурс је расписан и спроведен до краја у складу 

са законском регулативом, на свих 23 места по  расписаном  конкурсу су примљени наставници у 

радни однос на неодрећено време 

У школи је током првог полугодишта била инспекција рада, инспекција МУП-а за ванредне 

ситуације, која је школи доставила 7 мера које треба да спроведе. Школа је  све мере урадила у 

предвиђеном року. Одмах по добијању записника, кренули смо у спровођење и решавање мера . 

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.  

Редован преглед Градске просветне инспекције је обављен у фебруару 2020. године.  Надзор је 

завршен са 100% испуњености захтева из прегледа.  

У периоду 13-19. децембра 2019, ученици школе су учествовали на два  Божићна концерта 

учествујући на концерту у  оркестру Конзерваторијума  „Гаетано Брага“ из Терама у Италији. 

Целовечерњи концерт је одржан у великој концертној сали града Терама, као и у сали тетара Града 

Кјети. 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. 

Током марта месеца епидемија вируса Covid -19,  се разбуктала у Европи и свету и у складу са 

Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је ступила на 

снагу 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања престале су са  радом од понедељка 

16.03.2020. године. 

 Након добијања  потребних информација и упутства за организовање и спровођење наставе на 

даљину почевши од 17.03.2020. године школа је по хитном поступку извршила потребне припреме и 

информисала ученике  и њиховие родитеље/законске старатеље о организованој настави на даљину. 

Након одржане седнице Педагошког колегијума, по добијању сазнања о престанку рада школа, 
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направљен је оперативни план рада за наставу на даљину. Без великог искуства, али са изузетно 

много труда и ангажовања наставника од самог почетка па све до краја наставе наставници школе су 

успешно организовали наставу на даљину. За ученике који су били без приступа интернету школа је 

слала задатке  и предавања поштом.  

Током целог периода трајања наставе на даљину, која се одвијала у складу са изменом Школског 

календара ( укинут је пролећни распуст да би се настава реализовала до краја маја) школа је 

интензивно сарађивала са педагошким саветником, Миодрагом Савовићем. Слали смо на недељном 

нивоу оператибвне планове за оба нивоа школовања, за сваки предмет. У оперативним плановима 

поред садржаја представљени су у начини рада и кориштени дигиртални алати – платфме и програми. 

За то време насртавници су водили евиденцију о одржаним часовима у софтверском програму 

„Галис“који школа користи. У мају месецу спровели смо анкету о настави на даљину која је 

реализована у том пеиоду. Резултати те анкете су нам полазна основа за наредни период и 

реализацију наставе на даљину у шк. 2020/21. години. 

По завршетку наставе , а уједно и ванредног стања, у школи су реализовани пријемни испити за 1. 

разред основне музичке школе, пријемни испити за 1. разред средње музичке школе у складу са 

изменама Школског календара, као и годишњи и матурски испити. Организована је настава за 

ученике који полажу испите, а све у складу са препорукама и мерама колје је прописао  Кризни штаб 

и Министарство. Све мере које су биле предвиђене су спроведене у погледу сигурности: урађена је 

дезингфекција школе, набављени су алкохол, гелови, дезо баријере, појачана је брига о хигијени 

школе, набацљене су маске и визири за наставнике и маске за ученике који су дошли до школе без 

маске. Све мере које су биле потребне су спроведене у потпуној мери.  

Седнице стручних тела школе су реализоване у складу са препорукама. Упис ученика је урађен 

електронски сем за ученике 1. разреда основне музичке школе и 1. разреда средње музичке школе, 

где је због е-уписа било непходно да родитељи потпишу сагласност о употреби података о личности 

њихове деце за потребе е-уписа. И овај посао као и све претходне радње је обављен у складу са 

препорукама. 

Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима свих чинилаца 

школе, постигли смо да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, 

предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, испоштовали смо позив за  посвећено 

деловање и одговорно поступање. 

Током летњег распуста обављена је припрема за почетак нове школске године у техничком и 

суштинском погледу. Искористили смо време и уз помоћ локалне самоуправе окречена су одељења 

при ОШ „Иво Андрић“ и ОШ „Бранко Ћопић“, као и матична школа, у већој мери су завршени и 

остали предвиђени радови, а у наредном периоду потребно је да се среди проблем са ободом крова у 

кабинету педагога/сихолога као и замена дела прозора у матичној школи и поправка оних који се 

могу поправити, замена оштећених вемецијанера и тракастих завеса и сл. У сваком случају и са већим 

делом завршених радова, нову школску годину смо дочекали у чистим и окреченим зградама и 

одељењима при основним школама, дезинфикованим, очишћеним и спремним за почетак у условима 

пандемије. 

Суштинске припреме су реализоване са наставницима у погледу  обука за вођење електронског 

дневника на који ћемо прећи са евиденцијом за основну музичку школу. За наставу средње музичке 

школе набавили смо обрасце днвнима рада за индивидуалну и групну наставу. Посебан акценат смо 

дали побољшању дигиталних компетенција наставника и њиховом бољем прилагођавању за нове 

изазове.  

Школа је набавила 3 нова тромбона за наставу овог инструмента у основној музичкој школи, 

набављен је нов пианино у учионици  бр. 6 у матичној школи. Тиме је решен проблем наставе 

упоредног клавира и корепетициеј класе виолине.  

Школа је урадила оперативни план за основну музичку школу и средњу музичку школу за шк. 

2020/21. годину, који су одобрени од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја – 

Школске управе Београд. 

Организована су дежурства наставника на свим  одељењима за нову школску годину, установљен 

је начин комуникације са лицем које је задужено за контролу рада и спровођење мера и извештавање 

– помоћником дирекора Радославом Степићем, који ће по окончању радне и  наставне недеље 

сачињавти извештај на недељном нивоу.  
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Одлуком Владе Републике Србије од 31. јануара 2020, радна подгрупа је дала сагласност 10. 

фебруара 2020, МШ „Даворин Јенко“ за расписивање конкурса за 21 радно место на неодређено 

време. Конкурс је расписан у часопису „Послови“ 19. фебруара 2020. године. Конкурс је спроведен у 

складу са Законом, примљени су наставници на сва радна места по конкурсу. Један кандидат је 

уложио жалбу, коју је директор школе одбио као неосновану.  

 

Извештај о раду школе представља комплетан осврт на рад током претходне турбулентне и тешке 

школске године. Поред свих изазова и препрека које су се појавиле из извештаја који следи могуће је 

закључити да смо исте успешно пребродили, искуства која смо стекли трудићемо се да искористимо 

у позитивном правцу и као смернице за рад у новој школској години, за коју се може предпоставити 

да ће бити пуна изазова. 

 

 

1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 
 

1.1 НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

Наставничко веће Музичке школе „ Даворин Јенко“ одржало је 10 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.Једина смо музичка школа у Србији која учествује 

у пројекту „Државне матуре“. 

Наставничко веће је разматрало „Извештај о раду школе за школску 2018/19“, „Извештај о раду 

директора школе за школску 2018/19“, „План рада школе за школску 2019/20“, као и „Полугодишњи 

извештај о раду школе за школску 2019/20“ и „Полугодишњи извештај о раду директора школе за 

школску 2019/20“ 

Наставничко веће се још бавило питањима реализације међународног такмичења „Даворин Јенко“ 

и републичког такмичења за текућу годину. Наставничко веће је верификовало оцене и успех ученика  

ОМШ и СМШ.Једна од тема су били пријемни и годишњи испити, као и нови шклски програм СМШ. 

У оквиру наставничког већа реализован је део стручног усавршавања у оквиру установе. 

Реализоване су следеће теме: 

 Резултати извршеног самовредновања за шк.год. 2018/2019. (Аница Бајагић,) септембар 

 Портфолио (Емилија Марковић) октобар 

Током првог полугодишта наставничко веће се бавило свим важним питањима за рад школе. 

Анализом успеха и владања ученика, смотрама, такмичењима, стручним усваршавањем,као и 

убрзаним напредовањем ученика. Наставничко веће је упознато са резултатима постигнутим током 

испитних рокова.Ове године школа користи електронски систем Галис.Од школске године 2020/21 

школа ће имати електронски дневник за ОМШ. 

 

 

1.2 ОДЕЉЕЊСКА 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,успех ученика 

као и престанак похађања наставе. 

Одржане су 6 седнице одељењског већа СМШ у току  првог полугодишта . 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 квалификационог периода. 
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1.3 ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

 

У току  школсе 2019/20. години одржано је дванест састанака 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 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).Направљен је план надокнада 

часова због продужетка распуста. 

Најважнија тема у раду Педагошког колегијума у другом полугодишту је била организација 

наставе на даљину током епидемије као и правила понашања током исте. 

Једна од тема је била и нови школски програм СМШ јер су чланови педагошког колегијума и 

чланови тима.Састављене су и комисије за годипње испите за ОМШ и СМШ. 

Као и сваке године на Педагошком колегијуму се разматрало о организацији наставе за следећу 

школску годину. 

Праћено је учешће наших ученика на такмичењима и Фестивалу музичких и балетских школа 

Србије. 

 

Руководилац Стручног већа општеобразовне наставе 

Јелена Братић 
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2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 
 

 

2.1 СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА – КЛАВИР 

 

 

 Шк. год. 2019/2020. 
 

 

2.1.1. 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 Катарина Георгијевић  

Татјана Ћурчин Борис Ванчев  

Ивана Тодоровић Жељко Благојевић  

Бојана Б.Симишић Дејан Јелић  

Катарина Феодоровић   

Ивана С. Томовић    

Ана Joсић    

Наташа Ђ. Исић   

Снежана Ђеновић   

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   
  

 

2.1.2 СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

 



Годишњи извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2019/2020. годину 

 

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

6 

 

Број седнице Датум одржавања                                 Број седнице Датум одржавања                                 

1 12. 09. 2019. 6 26.02.2020. 

2 16. 10. 2019. 7 29. 05. 2020. 

3 13. 11. 2019. 8 24. 06. 2020. 
4 11. 12. 2019. 9 21. 08. 2020. 
5 29. 01. 2020.   

 

 

2.1.3. СМОТРЕ 

 

 ОМШ,ОМШ УПОР.КЛ. СМШ ВИ;ТО;ЧСЛ. 

Разред 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
Број одржаних смотри 0 0 1 1 1 1 3 3 3 3 

 

Извештај 

Према плану за школску 2019./2020.одржане су смотре за ученике основне школе (за 

3.,4.,5.,6.разред), 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, као и наставницима, 

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, за предмет 

клавир то. 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 новембру одржане су смотре технике (скале и етиде према плану и програму, у два термина) 

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  већа су на састанку актива, предложили да коментар на свирање ученика, на 

смотри као и на испиту, треба пре свега да буде међу колегама, а онда да саопште ученику, као 

повратну информацију за наступ. 
У току другог полугодишта, због епидемиолошке ситуације, настава се одвијала на даљину, тако да 

је провера напредовања као и пресек знања такође обављен онлајн, што је верификовано на 

седници одржаној у мају. 
 

 

2.1.4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број 30 14 
 

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 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,  нису имали кандидате за преслушавање, ( јер ученици не желе 

да се такмиче, нису довоњно вредни...) Због великог броја кандидата на јавним часовима , и 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 6 огледних часова, где ученици клавирског 

одсека,  активно учествују. Јесењи концерт, у организацији наставника ио „Ћопић“; Новогодишњи 

концерти, ио „14. октобар“ и  „Ћопић“, Барајево, матична школа. Концертна пракса ио „Андрић“,на 
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ио Барајево, „14. октобар“, матична школа;. У првом полугодишту , наши ученици су похађали 

мастер клас проф. Корнелија Хофер Тојч са Универзитета „Моцартеум“  ,као и мастер клас проф. 

Јокут Михаиловић. Настављена је сарадња са Педагошким музејем, где су одржани огледни часови 

( Новогодишњи маскембал), као и учешће на отварању сликарских изложби. 
У току другог полугодишта, ( од 16 марта) није било јавних наступа због епидемиолошке 

ситуације. 
 

 

2.1.5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

 

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

Клавирска секција у Славенском 

Београд, децембар 
Ана Секуловски 1. омш И. Јелић 
Матија Дан 4. омш Д. Братић 

Клавирска секција у Мокрањцу 

Београд, 
новембар 

Вук Михаиловић 4. омш Д. Братић 
Лара Арбајтер 1.смш Д. Братић 

Завршни концерт Мастер класа Ј. 

Михаиловић – Галерија Коларца 
Геров Дуња 3. смш Б. Б. Симишић 
Милица Михаљчић 3.смш Б. Б. Симишић 

Концерта Дана школе ОШ“Кнез 

СимаМарковић“ Барајево 
Снежана Недељковић 2. омш Т. Милановић 

Маскембал  новогодишњи – 

Педагошки музеј- клавирски дуо 
Нада Драговић 2. омш 
Милица Јовић 2. омш 

Н. Ђ. Исић 

Кућа краља Петра  Александар Николић 4. омш А. Ковачевић 
Леонтина николић 5 омш А. Ковачевић 

МШ „Ђорђевић“ Јесењи концерт  
кућа краља Петра  

Александар Николић 4. омш А. Ковачевић 
Леонтина Николић 5. омш А. Ковачевић 
Нађа Алексић 5. омш А. Ковачевић 
Василије Пуцар 3. смш А. Ковачевић 
Нађа Алексић 5. омш А. Ковачевић 
Леонтина Николић 5. омш А. Ковачевић 

Музички времеплов МШ „ 

Ђорђевић“ 
Нађа Алексић 5. омш А. Ковачевић 
Василије Пуцар 3. смш А. Ковачевић 

Велика сала Коларчеве задужбине 

– Новогодишњи концертмастер арт 
Василије Пуцар 3. смш А. Ковачевић 

 
Музеј народног позоришта  Нађа Алексић 5. омш А. Ковачевић 

Леонтина Николић 5. омш А. Ковачевић 
Италијански културни центар  Леонтина Николић 5. омш А. Ковачевић 
Музеј позоришне уметности Нађа Алексић 5 омш А. Ковачевић 

Леонтина Николић 5. омш А. Ковачевић 
 

Галерија САНУ награђени ученици 

17.Међународног такмичења 

Даворин Јенко 

дуо Јелисавета и Захарије Срдић 

3.омш 
К. Филиповић 

 Вук Благојевић 4. омш А. Јанковић 

 Вук Михаиловић 4. омш Д. Братић 

„Young Orpheus Stay at Home with 

Music“ online festival Cyprus 
Нађа Алексић 5. омш А. Ковачевић 

 

 

2.1.6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  
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Врста пројекта, датум Извештај 

17. Међународно такмичење 

Даворин Јенко, фебруар 2020. 
 

 У току целог првог полугодишта као и до самог почетка 

такмичења, (31.01.2020.), трају припреме за  XVII Међународно 

такмичење Даворин Јенко. Организациони одбор са члановима 

клавирског актива  Синиша Грудић, Драгомир Братић, Павле 

Илић, Весна Милосављевић, Дијана Ђорић, Теодора Милановић, 

Ивана Јелић, Ана Ковачевић, учинио је да клавирски део 

такмичења буде добро организован, у најбољем реду и лепој 

атмосфери. 
 

 

2.1.7. ТАКМИЧЕЊА 

 

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

Такмичење „Славенски“ 

Београд, децембар 
Ана Секуловски 1. омш И. Јелић ПРВА 
Матија Дан 4. омш Д. Братић  ПРВА 

Међународно такмичење 

„Даворин Јенко“ Београд 
Данина Митровић 1. омш М.Ристић  ПРВА 
Лазар Антић 3. омш С. Кнежевић ДРУГА 
Никола Радивојша 2. омш И. Јелић  ДРУГА 
Андрија Стојановић 3. омш Ј. Цвитковац ДРУГА 
Нађа Алексић 5. омш А. Ковачевић ДРУГА 
Вук Благојевић 4. омш А. Јанковић ПРВА 
Катарина Братић 4. омш Д. Братић ПРВА 
Матија Дан 4. омш Д. Братић ПРВА 
Вук Михаиловић 4. омш Д. Братић ПРВА 
Леонтина Николић 5. омш  А. Ковачевић ДРУГА 
Елена Стојић 4. омш И.С. Томовић ПОХВАЛА 
Зоран Вулетић 3. омш И.С.Томовић ДРУГА 
Мила Јањић 2. смш К. Феодоровић ТРЕЋА 
Јана Мустур 1. смш М. Ристић ДРУГА 

            ДУА Јелисавета и Захарије Срдић 

3.омш 
К. Филиповић ПРВА 

Нада Драговић и Милица 

Јовић 2. омш 
Н. Ђ. Исић ДРУГА 

Катарина Братић и Вук 

Михаиловић 4. омш 
Д. Братић ПРВА 

Тамара и Милица 

Михаиловић 2.смш 
К. Георгијевић ДРУГА 

Милица Томовић и Ангелина 

Јеремић 4. смш 
В. Милосављевић ДРУГА 

Фестивал, Concurso 

International de piano 

Sarinena, Шпанија 

Леонтина Николић 5. омш А. Ковачевић ТРЕЋА 

 

24.Међународно такмичење 

младих пијаноста Шабац 

2020 ( март) 

Јаков Марјановић 4.омш С. Ђеновић ПРВА 

 Вук Благојевић 4. омш А. Јанковић ДРУГА 

 Леонтина Николић 5. омш А. Ковачевић ДРУГА 
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 Маша Савић  4. омш С. Ђеновић ДРУГА 

 Калина Деспот 1. смш С. Ђеновић ПРВА 

 Мила Јањић 2. смш К. Феодоровић ТРЕЋА 

 Дуња Геров 3. смш Б. Б. Симишић ТРЕЋА 

УЉУС  Онлајн такмичење 

Смедерево ( мај ) 
Леонтина Николић 5. омш А. Ковачевић ПРВА 

 

 

2.1.8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

 СВП (стручно веће предмета)септембар 
тема: Презентација резултата самовредноваања 
предавачи: Аница Бајагић и Eмилија Марковић 

 СВП октобар 
Стручни осврт: 
Портфолио,предавач Емилија Марковић 

педагог 
Стручни осврт: анализа одржаних јавних 

часова 
1. Примена мотивационих техника у настави;  
2. Како лако до квалчитетног учења;  
3. Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти 

и насиња 
С. Грудић, Б. Ванчев, В. Милосављевић 

СВП новембар 
Стручни осврт: анализа одржаних смотри 

ученика омш и смш 
Стручни осврт: анализа одржаних јавних 

часова 

 СВП децембар 
Стручни осврт: анализа јавних часова; 
Стручни осврт:анализа преслушавања 

кандидата за такмичења 
Стручни осврт: анализа одржаних смотри 

 СВП јануар  
-Стручни осврт:анализа преслушавања ученика 

за Републичко такмичење 
Акредитована обука „ Како лако до креативног 

учења“ 
Јелена Вељић; Катарина георгијевић; Снежана 

Ђеновић; Ана Јосић; Ана Јанковић; Ивана 

Јелић; Данијела Кандић, Јулија Цвитковац; 

Ивана Смолчић Томовић 

СВП фебруар 
Стручни осврт: 
Такмичење „Даворин Јенко“ 
Отварање такмичења Јенко – свечана сала 

Руског дома 

                                                                  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

На седницама стручног већа увек је 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 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 је 

клавирски одсек компатибилан,  да о свим питањима отворено разматра. Међусобна сарадња и 

подршка , у великој мери је заступљена.  
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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  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. 
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. 
У току другог полугодишта, дошло је до модификовања плана рада, због епидемиолошке 

ситуације. Остварен је одлазак наших ученика на планирана такмичења, као што су Међународно 

такмичење „Даворин Јенко“, и Међународно такмичење „М.Вукдраговић“ у Шапцу, а потом, због 

епидемиолошке ситуације није било могуће да наши ученици и наставници даље остваре 

планирана такмичења. С тим у вези, организована је настава на даљину, користећи разне 

платформе, Вибер, Зум, Гугл учионицу, Воц ап,што је радо прихваћено од стране ученика, 

родитеља и наставника. У оваквој врсти наставе ученици имају прилику да покажу стечену 

самосталност у раду и одговорност. Већина ученика напредује у складу са предвиђеним планом и 

динамиком, док мали број ученика има потешкоће при савладавању програма.  Овај вид наставе је 

омогућио наставницима да покажу своју креативност, а ученици стечену самосталност, родитењи 

су укњученији у наставни процес, делом зато што посредују у комуникацији са најмлађим 

ученицима и делом зато што свакодневно могу да чују и виде како се одвија наставни процес. 

Међутим, оваква настава ни у ком случају не може да замени уобичајену врсту наставе јер не 

омогућава потпуно постизање предвиђених циљева и исхода образовања и васпитања. Пре свега, 

основна сврха похађања музичке школе јесте припрема за јавни наступ и наступ пред публиком, 

који настава на даљину не омогућава. Кроз одвијање наставе на даљину, наставник може чути само 

основне елементе музичке интерпретације попут ритма и висине тона, не и боју, емоционални 

доживљај и уметничку интерпретацију. Сходно томе, може се рећи да настава на даљину 

омогућава само основно музичко описмењавање. Не може се ни занемарити одсуство здравог 

вршњачког компетитивног духа који мотивише ученике да напредују. 

 
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 

У Београду, 31. 08. 2020. 

 

 

 

 

2.2 СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА – ГИТАРА 

 

 

 Шк. год. 2019/2020. 
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2.2.1. НАСТАВНИЦИ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 

 

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Јелена Ивановић Александар Хаџи Ђорђевић  
Стефан Шаларевић   
Драганче Павловић   

Жељко Старчевић   

Реља Турудић   

Катарина Јеремић   

Наталија Мацура   

Душан Поповић Липовац   
 

 

2.2.2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 12. 09. 2019.                6                       26. 02. 2020.  
2 16. 10. 2019.  7 29. 05. 2020.  
3 13. 11. 2019.  8 24. 06. 2020.  
4 18. 12. 2019. 9 20. 08. 2020.  

5 29. 01. 2020.   
  

 

2.2.3. СМОТРЕ 

 

 ОМШ 
СМШ И ЧИТАЊЕ С 

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

 

Извештај 

Прво полугодиште: Смотра из гитаре за други и пети разред основне школе и други и трећи разред 

средње школе је одржана 04. 12. 2019.године, на два одељења, у „Матичној школи“ и „14. октобру“. 

Смотри су приступили сви ученици наведених разреда. Смотра из читања с листа јe такође одржана 

04.12.2019., 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 школе свирају по етиду и скалу, а евалуација напретка 

и постигнућа врши се уз разговор са наставником. 

 
Друго полугодиште: Планирана смотра у мају из гитаре за први и други ОМШ и смотра из предмета 

Читање с листа за први, други, трећи СМШ није одржана због епидемиолшке ситуације у земљи, 

изазваном корона вирусом и привремене обуставе непосредног рада у основним и средњим школама, 

коју је одлуку донела Влада Републике Србије 
 

 

2.2.4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број 8 4 
 



Годишњи извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2019/2020. годину 

 

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

12 

 

Извештај 

Прво полугодиште: Све класе су организовале по један интерни час у предходном периоду. 

Драганче Павловић 18.12.2019., Жељко Старчевић 17.12.2019., Реља Турудић 23.01.2020., Јелена 

Ивановић 25.12.2019., Стефан Шаларевић 18.12.2019., Душан Поповић Липовац 26.12.2019., 

Наталија Мацура 10.12.2019. и Катарина Јеремић 11.12.2019. године. Интерни часови су планирани 

и реализовани по одељењима. Јавни часови су били организовани  25.10. 2019., 21.11. 2019., 05. 12. 

2019. И 22.01.2020., на издвојеном одељењу „14. Октобар“ и у Раковици у „Матичној школи“ 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: Један јавни час је одржан 06.03.2020. године у 19ч на одељењу „Лабудово 

брдо“, остали планирани јавни наступи нису одржана због епидемиолшке ситуације у земљи, 

изазваном корона вирусом и привремене обуставе непосредног рада у основним и средњим 

школама, коју је одлуку донела Влада Републике Србије. 
 

 

2.2.5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

 

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

Изложба слика у Педагошком музеју 

у Београду, 27.11.2019.године 

Виктор Миленовић 4. ОМШ Катарина Јеремић 

Иван Харшић 5. ОМШ Драганче Павловић 

Матеја Вујић 5. ОМШ Стефан Шаларевић 

Маскембал у Педагошком музеју, 

26.12.2019.године 

Сергеј и Стефан Илић 3. ОМШ Наталија Мацура 

Јелисавета Рендулић 2. ОМШ Драганче Павловић 

Дан школе у Барајеву „Кнез Сима 

Марковић“, 21.12.2019. 

Лена Зарић 6. ОМШ Душан Поповић Липовац 

 

 

2.2.6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

 

Врста пројекта, датум Извештај 

Огледни час, 05.12.2019. у 19ч, 

у „Матичној школи“ 
Тема огледног часа је „плес-игра“. Ученици су изводили разне 

врсте плесова, од Валцера преко Мазурки до српских 

традиционалних игара. Поред њиховог музичког сценског 

наступа ученуци су написали неке историјске чињенице о играма 

које су изводили, а неки су ипак писали и о сопственим 

импресијама истих, које су родитељима биле доступне. Циљ 

огледног часа је упознавање историје музике кроз свирање. На 

огледном часу је присуствовала Емилија Марковић, педагог 

школе. 
 
Други Огледни час планиран за мај месец, такође није одржан 

због епидемиолошке ситуације у земљи изазавном Covidom-19 
 

 

2.2.7. ТАКМИЧЕЊА 

 

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

XI ваљевско такмичење „ 

Живорад Грбић“ – Ваљево, 

08.12.2019. 

Иван Харшић 5. ОМШ Драганче 

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

 
XI ваљевско такмичење „ 

Живорад Грбић“ – Ваљево, 

08.12.2019. 

Лав Павловић 2. ОМШ Катарина Јеремић 
 

2. награда 

XI ваљевско такмичење „ 

Живорад Грбић“ – Ваљево, 

08.12.2019 

Борис Благојевић 1. ОМШ  Стефан 

Шаларевић 
 

2. награда 

XI ваљевско такмичење „ 

Живорад Грбић“ – Ваљево, 

08.12.2019 

Матеја Вујић 5. ОМШ Стефан 

Шаларевић 
 

1. награда 

Такмичење Даворин Јенко 
Камерна музика 

Сергеј Илић 
Стефан Илић 

Наталија Мацура 3. награда 

 

2.2.8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

НТЦ Систем учења 
Присутни:Катарина Јеремић, Драганче 

Павловић. 

СВП (стручно веће предмета)септембар 
тема:  
Презентација резултата самовредновања- 

предавач Аница Бајагић и Емилија Марковић 
Стручни осврт- Критеријуми оцењивања 

Како лако до квалитетног учења 
Присутни: Драганче Павловић, Катарина 

Јеремић и Стефан Шаларевић 

СВП октобар 
Портфолио-предавач Емилија Марковић 
Стручни осврт: анализа јавног часа, евентуални 

проблеми и решења, 
Примена мотивационих техника у настави 
Присутни: Драганче Павловић, Катарина 

Јеремић и Стефан Шаларевић 

СВП новембар 
Стручни осврт: анализа јавних часова, 

евентуални проблеми и решења,  
Тремоло техника, употреба и утицај на 

свирање извођача- предавач Kaтарина Јеремић 
Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и 

насиља 
Присутаи: Драганче Павловић, Катарина 

Јеремић и Стефан Шаларевић 

СВП децембар 
Стручни осврт: анализа јавних часова;  
Стручни осврт: анализа смотри из гитаре и 

читања с листа 
Камерна музика у основној музичкој школи и 

њен допринос у афирмисању ученика- 

предавач Наталија Мацура 
Преслушавање за наредна такмичења 

Међународна конференција, психологија и 

музика. Интердисциплинарна сусретања 
Присутна: Катарина Јеремић 

СВП јануар 
Стручни осврт: анализа јавних часова  
Како направити успешну транскрипцију- 

предавач Реља Турудић 
Преслушавање за републичко такмичење 

Формативно оцењивање 
Присутни: Наталија Мацура и Јелена Ивановић 

 

 СВП Август 
Електронски дневник- предавач Наташа 

Крстић и Катарина Симоновић 
 

 

ЗАКЉУЧАК 
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Прво полугодиште На састанцима Стручног већа одсека за гитару усвојен је годишњи план рада 

Стручног већа гитаре, као и шкоски програм за 2019/2020. годину. Дискутовало се о успеху 

ученика, потенцијалним такмичењима и о евентуалним проблемима. Сви ученици су успешно и са 

позитивним успехом завршили разред. Од укупно 105 ученика у основној школи, 13 ученика првог 

разреда оцењено је описном оценом, 39 ученика је завршило са одличним успехом, 47 са врло 

добрим успехом, 5 ученика са добрим успехом и један ученик је неоцењен из хора. Ученици на 

одеску гитаре имају укупно на крају полугодишта 1189 оправданих изостанака заједно са солфеђом 

и хором/оркестром и један неоправдани изостанак из солфеђа. 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 оджзавала редовно, по плану и програму. 

 
Друго полугодиште: Друго полгодиште почело је продуженим распустом од пет радних дана, због 

сезонског грипа, наставници су часове надокнадили поласком у школе, радним данима и сменама 

супротим од редових часова, у договору са родитељима и ученицима.  Од 16.03.2020. године, 

часови су се одржавали онлајн путем апликација (Viber, WhatsApp, Zoom,Discord, Skype, 

Messenger…и др.), због епидемиолошке ситуације и проглашеног ванредног стања у земљи, коју је 

донела Влада Републике Србије. Часови су одржавани два/три пута недељно у договору са 

родитељима и ученицима, у складу са наставом основих и средњих школа, као и програмом који се 

емитовао на телевизији. Наставици и ученици су веома успешно сарађивали током наставе на 

даљину. У јуну су организовани испити, уз поштовање свих мера препоручене од стране Кризног 

штаба, који су прошли у најбољем реду. Сви ученици су положили предвиђене испите. Ове 

школске године у 1. ОМШ уписано је 18. ђака, док је у СМШ уписано 4. ученика на одсеку гитаре. 

Одсек је и ове школске године сарађивао добро, свакодневном комуникацијом и ангажовањем. 
 

 

Руководилац СВП 

Катарина Јеремић 

У Београду, 31.08.2020.  

 

 

 

 

2.3. СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА – ГУДАЧИ 

 

 

 Шк. год.  2019/2020. 
 

 

2.3.1. НАСТАВНИЦИ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 

 

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Марија Ковачевић   
Александра Дотлић   
Злата Михаиловић   

Милош Петров   

Гордана Цветковић   

Марија Никитовић   

Милутин Милосављевић   

Радослав Степић   
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Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Александар Павловић   

Марија Васић   

Виолета Ћирић   
 

 

2.3.2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 11. 09. 2019. 6 26. 02. 2020. 
2 16. 10. 2019. 7 30. 05. 2020. 
3 13. 11. 2019. 8 10. 06. 2020. 
4 11. 12. 2019. 9 24. 06. 2020. 

5 29.01.2020.   

                                  

 
2.3.3. СМОТРЕ 

 

 ОМШ СМШ 

Разред 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
Број одржаних смотри 1 1 1 1 1 1 1 1 1 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. 

 

 

2.3.4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број 11 6 
 

Извештај 

Све класе су организовале интерне часове у току првог  полугодишта. Интерни часови су 

планирани и реализовани по одељењима. Јавни часови су били организовани једном месечно током 

првог  полугодишта, као и на одељењу у  Барајеву. 
 

 

2.3.5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

 

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

Завршни концерт 2. летње 

МастерАрт академије,Кућа Краља 

Петра, 26.9.2019.г. 

Милена Милошевић 3. ОМШ Виолета Ћирић  

Милица Јовановић 5. ОМШ Виолета Ћирић 

Петар Минић 3. ОМШ Марија Никитовић 

Дуња Торлаковић 5. ОМШ Марија Никитовић 
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Врста наступа, место, датум Ученик(ци) и разред Класа 

24. Ревија стваралаштва деце  и 

младих Београда, Дом културе 

“Студентски град“, 08.10.2019.г. 

Лилијан Шћекић припремни и Марија Ковачевић 
(Мина Ристић) 

Јана Мустур 1. ОМШ 

Концерт МастерАрт академије, 

Кућа Краља Петра, 24.10.2019.г. 
Соња Ристић 2. ОМШ Виолета Ћирић 

Милена Милошевић 3. ОМШ Виолета Ћирић 

Милица Јовановић 5. ОМШ Виолета Ћирић 

„Децембарске варијације“, 

МастерАрт академије, Кућа Краља 

Петра, 5.12.2019.г. 

Неда Лазић 2. ОМШ Виолета Ћирић 

Соња Ристић 2. ОМШ Виолета Ћирић 

Милена Милошевић 3. ОМШ Виолета Ћирић 

Милица Јовановић 5. ОМШ Виолета Ћирић 

„Децембарске варијације“ Мастер 

Арт Академије, Музеј позоришне 

уметности, 26.12.2019.г. 

Соња Ристић 2. ОМШ 
 

Виолета Ћирић 
 

Неда Лазић 2. ОМШ Виолета Ћирић 

Новогодишњи гала концерт 

МастерАрт Академије,Коларчева 

задужбина, 29.12.2019.г. 

Милица Јовановић 5. ОМШ Виолета Ћирић 

Концерт младих талената 

МастерАрт Академије, Италијански 

институт за културу 22.1.2020.г. 

Соња Ристић 2. ОМШ 
 

Виолета Ћирић 
 

Милена Милошевић 3. ОМШ Виолета Ћирић 

 

 
2.3.6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

 

Врста пројекта, датум Извештај 

  

  

 

 
2.3.7. 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 

Интернационално музичко 

такмичење „Мелос“, 

Италија, мај/јун 2020.г. 

Милица Петровић 1. СМШ Марија Ковачевић Прва награда 

 

 
2.3.8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

 СВП (стручно веће предмета) септембар 
Утврђивање фондова часова по класама и 

распоред часова 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

Излагање плана рада стручног Већа гудачког 

одсека на стручном активу 
Припрема и израда индивидуалних планова 

рада за школску 2019/2020. годину 
Оформити дневнике рада у току прве недеље 

септембра 
Планирање јавних часова ОМШ и СМШ у току 

месеца, за целу 2019/2020.годину 
Стручно усавршавање у оквиру школе (Гудало: 

вежбе за развијање моторике десне руке, 

предавач Александар Павловић 
„Функционално знање. Методе функционалног 

знања“ М.Ш. „Даворин Јенко“,13.10., 16.10. и 

20.10.2019.г.: 
Марија Ковачевић, Марија Никитовић, 

Радослав Степић и Александар Павловић 
 

 
Прва конференција „Психологија и музика – 

интердисциплинарна сусретања“ Ректорат 

Универзитета уметности, 24.10.-26.10.2019.г.: 
Милутин Милосављевић, Радослав Степић, 

Александар Павловић  

СВП октобар 
Јавни час ОМШ и СМШ гудачког одсека. 

Aнализа јавног часа   (17.10у  19.00 Лабудово 

брдо) 
Договор о тимском раду и побољшању 

квалитета уопште 
Припрема за предстојећа такмичења 
Договор око одабрира програма за предстојећа 

такмичења, фестивале, смотре, концерте 

(ОМШ и СМШ) 
Стручно усавршавање у оквиру школе 

(виолина и градитељи виолине  ), предавач 

Марија Васић  
Онлајн семинар„Језичка култура на интернету“ 
К4,32 бода: Марија Васић 
 
Онлајн семинар „Музика уз помоћ 

рачунара“К1, 32 бода: Гордана Цветковић 
 

СВП новембар 
Први квалификациони период – анализа 

успеха, оцена, дисциплине (ОМШ и СМШ) 
Разговор о ученицима свих година у циљу 

њиховог даљег напредовања као и решавања 

постојећих проблема 
Јавни час гудачког одсека СМШ и ОМШ (28.11 

. у 19.00 Лабудово брдо) 
Анализа јавног часа 
Планирање интерних часова по класама за прво 

полугодиште (ОМШ и СМШ) 
Обилазак наставе од стране шефа Стручног 

већа гудачког одсека 
Смотра( 7.  и 8. 11. –од 9.00 по одељењима) 
Стручни осврт на смотру 
Огледни час „Концертна пракса" – Гордана 

Цветковић 
Петодневни семинар у Ивањици: Марија 

Ковачевић и Злата Михаиловић 
 

СВП децембар 
Јавни час гудачког одсека СМШ и ОМШ, као и 

анализа рада и напредовања ученика(11.12.  

18.00 камерна, 19.оо гудачи) 
Анализа јавних наступа и сугестије 

такмичарима од стране стручног већа 
Интерни часови по класама (ОМШ и СМШ) 
Јавни час за такмичаре(24.12 у 19.00 ) 
Стручно усавршавање у оквиру школе 

(Повреде које настају приликом интензивног 

или неправилног вежбања), предавач Марија 

Ковачевић 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

Огледни час –сонатни облик корелација 

клавирског,теоретског и гудачког одсека (7.12) 

 

 

СВП јануар 
Јавни час гудачког одсека СМШ и ОМШ и 

анализа квалитета извођења програм(15.1. 

у18.00 матична школа ) 30.1.19.00 лабудово 

брдо 
Анализа јавног часа 
Тимски рад актива на сузбијању треме и 

сугестије у вези јавних наступа 
Договор око одабира кандидата за Фестивал 

музичких школа  
Провера документације, дневника рада и 

завршетак првог полугодишта 
Преслушавање за такмичења: Јенко,Бинички, 

златне степенице Ваљево,Ђорђевић, 
Фантаст Бечеј,Крежма Винковци, мали 

виртуоз( 17.1 .од 9 до 14.00 Лабудово брдо) 
 

 СВП фебруар  
Јавни час одсека ОМШ и СМШ(24.2.  19.00 

часова Лабудово брдо, 27.2. 19.00 часова 

Лабудово брдо) 
Анализа јавног часа 
Интерни часови одсека ОМШ и СМШ 
Сарадња са другим одсецима и решавање 

постојећих проблема 
Преслушавање и одабир кандидата  за Фестивал 

музичких школа Србије и Републичко 

такмичење25.2 2020 у 12.оо матична школа 
Преслушавање за такмичења која су објављена 

на списку Заједнице музичких и балетских 

школа Србије по категоризацији. 
Мастерклас – Роберт Лакатош 
Стручно усавршавање у оквиру школе „Избор 

програма за камерну музику и интерпретација 

дела“ предавач Александра Дотлић 
 

 СВП март 
Трећи класификациони период са анализом 

досадашњег рада – успех, владање, дисциплина 

ученика 
Јавни час одсека ОМШ и СМШ( 5.3 у 19.00 

Лабудово брдо ) 
Анализа јавног часа 
Угледни час – Марија Ковачевић и Марија 

Никитовић – извођење онлајн наставе 
Планирана смотра етида, која је требала да се 

одржи 17. и 18.марта, одложена је због мера 

Владе Републике Србије. 
Увођење онлајн наставе по препоруци 

Министартва просвете 
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СВП април 
Анализа онлајн  часова и дискусија путем 

вибер групе за гудачки одсек. 
Размена искустава у онлајн настави и 

решавање текућих проблема. 
Онлајн предавање: Злата Михаиловић 

«Стилови барокног свирања и извођење» 

 

 

СВП мај 
Анализа онлајн часова и дискусија путем вибер 

групе за гудачки одсек. 
Размена искустава у онлајн настави и 

решавање текућих проблема. 
Завршетак наставе 31.маја, за све ученике 

ОМШ и СМШ. 
Припрема за испит за завршне разреде СМШ и 

ОМШ 
Припрема за  пријемни за ФМУ и  1. разред 

ОМШ 
Онлајн предавање: «Виртуелна учионица - 

употреба социјалних мрежа у 

настави,предности и мане“  предавач Гордана 

Цветковић 
 
СВП јун 
Распоред одржавања испита за завршне 

разреде ОМШ и СМШ (одређивање термина, 

комисије и расподеле по одељењима) 
Пријемни испити за упис у I годину СМШ 
Матурски испити – 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 

2019/2020. године и испитни јунски рокови – 

анализа онлајн часова и ангажовања ученика, 

оцењивање, награде.  
Стручно усавршавање у оквиру школе: „Л. В. 

Бетовен – концерт за виолину и оркестар“ 

предавач Александра Дотлић 
 

 СВП август 
Извештај о раду Стручног већа за школску 

2019/2020. годину 
Преглед и избор литературе за рад у настави  

 

 
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 гудачки одсек компатибилан, да о свим питањима отворено 

разматра, међусобна сарадња и подршка, у великој мери је заступљена.  
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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. 
У току другог полугодишта, организована је настава на даљину уз консултације у вибер групи 

стручног већа гудачког одсека, по препорукама Министарства просвете. Рађено је на додатној 

мотивацији ученика у отежаним условима рада и анализиране су предности и мањкавости онлајн 

наставе. Посебно се обраћала пажња завршним разредима ОМШ и СМШ, због припреме за 

пријемни за 1. СМШ и за пријемни за ФМУ. 

 

 

Руководилац СВП 

Марија Ковачевић 

У Београду, 31.08.2020. 

 

 

 
2.4. СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА – ДУВАЧКИ ИНСТРУМЕНТИ И УДАРАЉКЕ 

 

 

 Шк. год. 2019/2020. 
 

 

2.4.1. НАСТАВНИЦИ  ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 

 

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Милица Ковачић Ненад Јанковић  
Зоран Радовановић Јасна Петровић  
Ивана Стаменковић   

Драгана Кузманов   

Ђорђе Радовановић   

Небојша Павловић   

Душан Савковић   

Ивана Јовић    

Андреј Чабаркапа   

Марко Перић - удараљке   

 

 

2.4.2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 11. 09. 2019.  6 26. 2. 2020. 

2 16. 10. 2019.  7 29.05.2020 
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3 13. 11. 2019.  8 24.06.2020. 

4 11. 12. 2019. 9 20.08.2020 

5 29.01. 2020.   

                 

 
2.4.3. СМОТРЕ 

 

 ОМШ СМШ 

Разред 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
Број одржаних смотри 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Извештај 

У децембру ( 23. 12. 2019.)  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 у децембру и на смотру су изашли сви ученици класе Марко 

Перић. Комисија је била задовољна напредовањем ученика и препоручила већу сарадњу са дувачким 

одсеком.  
Због епидемије корона вируса и проглашења ванредног стања, није било могуће одржати смотре  у 

другом полугодишту 

 

 
2.4.4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број 11 5 
 

 

Извештај 

Све класе су организовале интерне часове у току првог полугодишта. 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.  
Због епидемије корона вируса и проглашења ванредног стања, није било могуће одржати све интерне 

и јавне часове који су планирани  у другом полугодишту. 

 

 
2.4.5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

 

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

   

   

 

 
2.4.6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

 

Врста пројекта, датум Извештај 
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17. Међународно такмичење 

Даворин Јенко 

Организациони одбор Зоран Радовановић, Душан Савковић  

су радили на слању позивних писама потенцијалним 

члановима жирија за овогодишње такмичење. У сарадњи са 

директором школе, Слађаном Шегавчић, смо направили 

распоред категорија и помагали при скупљању неопходне 

администрације за успешно одржавање такмичења.  

 

 
2.4.7. ТАКМИЧЕЊА 

 

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

У првом полугодишту ученици нису излазили на такмичења. 

   

 
2.4.8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

Одрастање без алкохола, дроге, секти, коцке 

и насиља 

         1.Радовановић Зоран 

Језичка култура на интернету          1.Марко Перић 

Како лако до квалитетног учења 

 

         1.Зоран Радовановић 

         2.Ковачић Милица 

         3.Лукић Ивана 

Примена мотивационих техника у настави          1. Радовановић Зоран 

Међународна конференција психологија и 

музика    

Интердисциплинарна сусретања 

         1.Савковић Душан 

         2. Радовановић Зоран 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 
У првом полугодишту је све протекло како треба и оставрено је оно што је и планирано. У другом 

полугодишту, због ванредног стања није било могуће реализовати планиране јавне часове, седнице, 

стручна усавршавања и смотре. Наставници су се јако добро снашли у преласку на наставу на 

даљину. Коришћене су разне платформе у настави (Viber, WhatsApp, Skype, Zoom). Наставници су 

слали своје аудио снимке и материјале за слушање дела. Имали су потешкоћа у онлајн настави у 

виду лошег квалитета звука, кашњењу звука, немогућности асистенције када су у питању сам 

положај руку, прстију, амбажуре, нису имали добар увид у саму интонацију, нису могли да чују 

добро артикулацију, имали су проблем да поставе агогику, динамику и др. На седницама стручног 

већа увек је била присутна отвореност међу колегама, заједнички су решавани текући проблеми 

(ковид епидемија, онлајн настава,мотивација ученика током наставе на даљину, 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. 
Одржани су углавном сви планирани јавни, интерни часови и родитељски састанци у првом 

полугодишту, док у другом то није било могуће реализовати због епидемије.. У току првог 

полугодишта, стручна усавршавања у оквиру актива су се одвијајала по плану, (на 

седницама стручног актива, као и наставничких већа), док у другом полугодишту стручна 

усавршавања нису одржана, услед ваннредног стања.  Колеге су врло озбиљно припремили 

своја предавања, која су добро прихваћена од стране чланова актива. Теме стручног 
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усавршавања су биле и анализа наступа ученика на јавним часовима и концертима, 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 дувачког одсека.  

 

 

Руководилац СВП 

Душан Савковић 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА – ХАРМОНИКА 

 

 

 Шк. год. 2019/2020. 
 

 

2.5.1. НАСТАВНИЦИ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 

 

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Маринка Лукић Миодраг Крстић  
Данијела Мешановић    
Жељко Благојевић   
Милан Вијатов   
Стефан Вијатов   

 

 

2.5.2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 11.09.2019. 6 26.02.2020. 
2 16.10.2019. 7 30.05.2020. 
3 13.11.2019. 8 10.06.2020. 
4 11.12.2019. 9 24.06.2020. 
5 29.01.2020.   

 

 

2.5.3. СМОТРЕ 

 

 ОМШ СМШ 
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Разред 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
Број одржаних смотри 1 1 1 1 1 1 1 1 / / 

 

 

Извештај 

У децембру је одржана смотра скала и етида, за сваки разред ученика ОМШ и СМШ ВИ одсека 

(главни предмет: хармоника). 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. 

 

 

2.5.4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број 6 5 
 

 

Извештај 

Све класе су организовале интерне часове у току првог полугодишта. Интерни часови су планирани и 

реализовани по одељењима. Јавни часови су били организовани једном месечно током првог 

полугодишта, као и на одељењу у  Барајеву. 
 

 

2.5.5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

 

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

Заједнички концерт ученика 

београдских музичких школа,  
МШ “Јосиф Маринковић”,  

26.11.2019. 

Матеја Стошић , 4. разред ОМШ        Милан Вијатов 

Заједнички концерт ученика 

београдских музичких школа,  
МШ “Јосиф Маринковић”,  

26.11.2019. 

Марко Жујовић, 2. разред СМШ 
Лука Репановић, 2. разред СМШ. 

Миодраг Крстић 
Миодраг Крстић 

Новогодишњи концерт,  
Педагошки музеј, 26.12.2019. 

Павле Павлица, 3. разред ОМШ Данијела Мешановић 

 

 

2.5.6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

 

Врста пројекта, датум Извештај 

Новогодишњи концерт, 

24.12.2019. 
Сала Матичне школе, Мишка 

Крањца 7 

Са одсека хармонике наступили су дуо: Лука Репановић, 2.СМШ и 

Марко Жујовић, 2. СМШ из класе Данијеле Мешановић. 

Одсвирали су Бахов Бадинерије из Свите у ха молу, као и 

наставница хармонике Данијела Мешановић извођењем 

композиције Р. Гаљана “Танго за Клод”.  
Светосавски концерт, 

27.01.2020. 
Сала Матичне школе, Мишка 

Крањца 7 

Са одсека хармонике, наступио је наставник Благојевић Жељко, 

који је, у оквиру етно-групе школе (класа Гордана Тришић 

Веселиновић), учествовао као инструментална пратња. 
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2.5.7. ТАКМИЧЕЊА 

 

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

Смотра музичких талената, 

Сремски Карловци 
Лука Репановић 2. разред 

СМШ 
Миодраг Крстић Прво место 

 

 

2.5.8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

 СВП (стручно веће предмета) септембар 

“Музика уз помоћ рачунара”, кат.бр. 948, К1, 

П1, број сати/бодова 32, 01.10.-28.10.2019. 

семинар се реализовао електронским путем, 
полазник: Данијела Мешановић; Међународна 

конференција-психологија и музика-

интердисциплинарна сусретања, 24.-26.10.2019., 

Београд, 24 сати/6 бодова, 
полазници: Маринка Лукић, Данијела 

Мешановић; 
НТЦ обука, октобар 2019.; 
полазник: Данијела Мешановић; 
Представа “(Не)видљиви град”, Врњачка Бања, 

30.10.2019., музика у представи - извођач: 

Данијела Мешановић 
 

 

СВП октобар  
- Стручни осврт: анализа јавног  часа 
- Припрема за предстојећа такмичења, 

фестивале и одабир програма 
- Петодневни семинар у Ивањици  Маринка 

Лукић 
 

 

Представа “(Не)видљиви град”, Суботица, 

22.11.2019., 
музика у представи - извођач: Данијела 

Мешановић 

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; 
- Стручно усавршавање у оквиру школе: 

Представљање електронског семинара: 

Формативно оцењивање у функцији развоја 

ученика – Данијела Мешановић 
Представа “(Не)видљиви град”, Бујановац, 

17.12.2019.; 
музика у представи - извођач: Данијела 

Мешановић 

СВП децембар 
 

Стручни скуп “Педагошки погледи”, 

24.01.2020., Филозофски факултет, презентација 

чланка “Како ученици виде повратну 

информацију”, предавач Данијела Мешановић 

СВП јануар 
 - Зимски распуст по календару (први део) 
- Стручни осврт: анализа јавних часова 
- Договор око одабира кандидата за Фестивал 

музичких школа 
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- Провера документације, дневника рада и 

завршетак првог полугодишта 
 

 

 

СВП фебруар 
- Јавни час одсека ОМШ и СМШ и анализа 
- Интерни часови ОМШ и СМШ 
- Сардња са другим одсецима и решавање 

постојећих проблема 
- Преслушавање и одабир кандидата за 

Фестивал музичких школа Србије 
- Републичко такмичење 25.02.2020.матична 

школа 
- Преслушавање за такмичења која су на списку 

Заједице музичких и балетских школа по 

категоризацији 
 

 СВП март 
- Јавни час одсека ОМШ и анализа 
- Обилазак наставе од стране руководиоца 

стручног већа 
- Припрема за школско такмичење за 1. и 2. 

Разред ОМШ 
- Увођење наставе на даљину по препоруци 

Министарства просвете 
 

 СВП април 
- Анализа наставе на даљину и дискусија путем 

вибер групе 
- Размена искуства и решавање текућих 

проблема 

 СВП мај 
- Анализа наставе на даљину и дискусија путем 

вибер групе 
- Размена искуства и решавање текућих 

проблема 
- Завршетак наставе 
- Припрема за испит за завршне разреде ОМШ и 

СМШ 
 

 СВП јун 
-Распоред одржавања испита за завршне разреде 

ОМШ и СМШ (одређивање термина, комисије и 

расподеле по одељењима) 
- Пријемни испит за упис у годину СМШ 
- Анализа успеха на испитима и предлози за 

боље резултате 
- Седнице поводом завршетка школске 

2019/2020. године и јунски испитни рок 
-Анализа наставе на даљину и ангажовање 

ученика,оцењивање, награде  

 СВП август 
- Извештај о раду Стручног већа за школску 

2019/2020. Годину 
- Преглед и избор литературе за рад у настави 
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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 полугодишта и томе слично), једногласно су доношене 

одлуке на нивоу стручног већа. На стручним активима одржани су сви планирани сати усавршавања.  
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, 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 описмењавању свих ученика одсека хармонике. 
У току другог полугодишта организована је настава на даљину уз консултације у вибер групи стручног 

већа Одсека за хармонику, по препорукама Министарства просвете. Рађено је на додатној мотивацији 

ученика у отежаним условима рада и анализиране су предности и мањкавости онлајн наставе. Посебно 

се обраћала пажња завршним разредима ОМШ и СМШ, због припреме за полагање пријемних испита 

за упис у средње музичке школе и на музичке академије. 
 

 

Руководилац СВП 

Маринка Лукић 

 

 

 

2.6. СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА – СОЛО ПЕВАЊЕ 

 

 

 Шк. год. 2019/2020. 
 

 

2.6.1. НАСТАВНИЦИ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 

 

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Ивана Петровић Гашић  
Смиљана Ружић  
Алекса Васић  

 

 

2.6.2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 11.9.2019. 6 26.2.2020. 
2 16.10.2019. 7 29.5.2020. 
3 13.11.2019. 8 24.6.2020. 
4 11.12.2019. 9 21.8.2020. 
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Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

5 29.01.2020. 10 31.8.2020. 
 

 

2.6.3. СМОТРЕ 

 

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

Разред 1 2     1 2 3 4 

Број одржаних смотри 1 1     2 2 2 2 

 

 

Извештај 

I полугодиште: У новембру је 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.  
Ученици који су престали да похађају наставу у току полугодишта, за које је поднесена адекватна 

молба – 1. ОМШ: Елена Кузмановић (кл. АВ), Ина Костић (кл. ИПГ); 2. ОМШ: Теодора Кајчић (кл. 

АВ), Маша Терзовић (кл. СР). Дарија Милетић (ВИ-2, кл. ИПГ) прешла у МШ „Вучковић“. 
Ученици са негативним оценама или неоцењени: 2. ОМШ: Јована Ђурђић (кл. АВ, неоцењена- 

солфеђо и теорија музике), Јелена Церовић (кл. ИПГ, неоцењена- теорија музике), Андреа Граовац 

(негативна- теорија музике); ВИ-1: Анђела Николић (кл. ИПГ, негативна- српски језик, енглески 

језик, италијански језик, теорија музике), Стефан Маљковић (кл. СР, негативна- теорија музике).  
II полугодиште: Због епидемиолошке ситуације у току другог полугодишта смотре нису одржане, 

док завршни испити јесу. Сви ученици су завршили разреде са позитивним успехом, осим Марине 

Васиљевић (2.ОМШ, кл. ИПГ) која није приступила испиту из главног предмета. 
 

 

2.6.4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број 3 4 
 

 

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 

одељењу „14. октобар“. 
 

 

2.6.5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

 

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

Педагошки музеј, концерт, 

4.9.2019. 
Маја Белић, ВИ-3 Ивана Петровић Гашић 

 

 

2.6.6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

 

Врста пројекта, датум Извештај 
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Врста пројекта, датум Извештај 

  

  
 

 

2.6.7. ТАКМИЧЕЊА 

 

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

Међународно такмичење 

„Лазар Јовановић“, Београд, 

23-26.1.2020. 

Маја Белић, ВИ-3 Ивана Петровић 

Гашић 
 

2.  награда (81,3 

поена), 2.А 

категорија 

Међународно такмичење 

„Лазар Јовановић“, Београд, 

23-26.1.2020. 

Сара Вукајлов, 2. ОМШ ванредно 1. награда (98 

поена), 

преткатегорија 
„Српска соло песма“, 

Младеновац, 16-17.11.2019. 
Сара Вукајлов, 2. ОМШ ванредно 1. награда 

(99,67 поена), 1. 

категорија 
 

 

2.6.8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

„Самоевалуација“ 
Предавач: Аница Бајагић 
Присуствовали: Смиљана Ружић,Алекса Васић, 

Дарио Хумењук, 
Ивана Петровић Гашић 

СВП новембар 
Стручни осврт: анализа јавног часа, евентуални 

проблеми и решења.  
 

 
„Портфолио“ 
Предавач: Емилија Марковић 
Присуствовали: Смиљана Ружић, Алекса 

Васић, Ивана Петровић Гашић 

СВП децембар 
Стручни осврт: анализа јавних часова 
Стручни осврт: анализа смотри за омш (соло 

певање) 
Међународна конференција „Психологија и 

музика“ 
Присуствовали: Ивана Петровић Гашић 
 

СВП јануар 
Стручни осврт: анализа јавног часа 
Стручни осврт: анализа смотри за омш (соло 

певање) и смш (соло певање, читање с листа) 
Стручни осврт: анализа преслушавања ученика 

за такмичење 
 
„Опера пре Моцарта“ 
Предавач: Ивана Петровић Гашић 
Присуствовали: Смиљана Ружић, Алекса 

Васић, Дарио Хумењук 
„Одрастање без насиља, дроге, алкохола и 

секти“  
Предавачи: Б. Стојиловић, М. Стефановић 
Присуствовали: 
Ивана Петровић Гашић 

СВП август 
„Настава на даљину“ – анализа и искуства свих 

наставника стручног већа 
„Обука за електронски дневник“ 
Предавач: Наташа Крстић 
Присуствовали: 
Алекса Васић, 
Смиљана Ружић, 

Ивана Петровић Гашић 
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СЕМИНАР  У оквиру школе 

„Како лако до квалитетног учења“ 
„Примена мотивационих техника у настави“ 
Предавачи: Снежана и Бранислав Рајковић 
Присуствовали: 
Ивана Петровић Гашић 

 

„Невербална комуникација“ 
Предавач: Марко Стојановић 
Присуствовали: Алекса Васић, Смиљана Ружић 

 

Међународно такмичење соло певача „Лазар 

Јовановић“ (23-26.1.'20.) 
Присуствовали: Дарио Хумењук, Алекса 

Васић, Смиљана Ружић, 
Дијана Ђорић, 
Ивана Петровић Гашић 

 

 

 

ЗAКЉУЧАК 

 

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 и томе слично), једногласно су доношене одлуке на нивоу стручног 

већа. На стручним активима одржани су сви планирани сати усавршавања у току првог 

полугодишта и делимично у току другог. Може се рећи да је солопевачки одсек компатибилан, да о 

свим питањима отворено разматра. Међусобна сарадња и подршка у великој мери је заступљена.  
Одржани су сви планирани јавни и интерни часови у току првог полугодишта, преслушавања 

ученика који се спремају за такмичења, као и поједина такмичења. У току другог полугодишта није 

било могућности за било какве јавне наступе због пандемије и ванредног стања. 
Када је убрзо након почетка другог полугодишта уведено ванредно стање прешло се на наставу на 

даљину и часови су одржавани путем позива (телефонски, Viber, Whatsapp, Skype) или аудио 

снимака. Уочено је доста недостатака оваквог вида наставе (лоша интернет конекција, 

изобличавање и кашњење звука, немогућност проба са клавирским сарадницима, потешкоће у 

усклађивању распореда и проналажење слободног простора, времена и одговарајуће радне 

атмосфере за часове, варирања мотивације ученика), али и позитивних страна (спорији начин 

живота, кућна атмосфера, преслушавање сопствених снимака, као и снимака професионалних 

извођача) које се могу користити као допуна класичном виду спровођења наставе. 
Стручно веће се трудило да у другом полугодишту појачано ради на одржавању нивоа квалитета 

певања ученика, на њиховој мотивацији за успешну реализацију предвиђеног плана и програма и 

завршних испита, као и на свеобухватном оснаживању воље и радне атмосфере у току ванредног 

стања. Успешно су одржани сви планирани годишњи, завршни и пријемни испити, а упис ђака за 

наредну школску годину је обављен онлајн 
 

 

Руководилац СВП 

Ивана Петровић Гашић 

У Београду, 31.08.2020.  

 

 

 

 

 

2.7. СТРУЧНО ВЕЋЕ ПРЕДМЕТА – КАМЕРНА МУЗИКА 
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 Шк. год. 2019/2020. 
 

 

2.7.1. НАСТАВНИЦИ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА 

 

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Катарина Веселиновић   
Весна Милосављевић   
Милутин Милосављевић   

Бојана Божић Симишић   

Мина Ристић   

Дарио Хуменјух   

Данијела Мешановић   

Александра Дотлић   

Ивана Лукић   

Милица Ковачић   

Драгомир Братић   

Ивана Стаменковић   

Небојша Павловић   

Гордана Цветковић   

Наталија Мацура   

Зоран Радовановић   

Ивана Јовић   

Драгана Кузманов   

                                                                  

 

2.6.2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 11. 9. 2019. 3 13.11.2019. 
2 16. 10. 2019. 4 29.01.2019. 

 

 

2.7.3. СМОТРЕ 

 

 СМШ ВИ  

Разред           

Број одржаних смотри                
 

 

 

2.7.4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број 0 2 
 

 

Извештај 
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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). 
Због епидемилошке ситуације у другом полугодишту нису оджани интерни и јавни часови. 

 

 

2.7.5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

 

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

   

   
 

 

2.7.6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

 

Врста пројекта, датум Извештај 

  

  
 

 

2.7.7. ТАКМИЧЕЊА 

 

 

-Резултати такмичења из камерне се налазе у извештајима других одсека.- 

 

 

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 планиране за прво полугодиште  школск 2019/2020године.  Поред 

гога, у  току првог полугодишта одржано је  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. 
 У току другог полугодишта, организована је настава на даљину уз консултације у вибер групи , по 

препорукама Министарства просвете. Рађено је на додатној мотивацији ученика у отежаним 

условима рада и анализиране су предности и мањкавости онлајн наставе. Посебно се обраћала 

пажња завршним разредима ОМШ и СМШ. 
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 

У Београду, 31.08. 2020. 
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2.8. СТРУЧНО ВЕЋЕ ТЕОРЕТСКИХ ПРЕДМЕТА 

 

 

 Шк. год. 2019/2020. 
 

 

2.8.1. НАСТАВНИЦИ  

 

Пуно радно време Непуно радно време Напомена 

Вера Беочанин   
Гордана Ђурђевић   
Смиљана Јурашин   

Даница Ђорђевић Милановић   

Милица Стојкић Ђурановић   

Александра Пејчић   

Ивана Николић Чабаркапа   
Гордана Тришић Веселиновић   

Емилија Милин   

Сања Булбић   

Милијана Милићевић   

Катарина Симоновић   

Наташа Крстић   

Жељко Благојевић   

Дијана Милкић     

Ненад Петковић   
 

 

2.8.2. СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ ВЕЋА ПРЕДМЕТА 

 

Број седнице Датум одржавања Број седнице Датум одржавања 

1 16.10.2019.  7. 28.05.2020. 
2 13.11.2019.  8. 10.06.2020. 
3 11.12.2019. 9. 24.06.2020. 
4 29.01.2019. 10. 21.08.2020. 
5.  26.02.2020. 11. 31.08.2020. 

6. 21.05.2020.   
 

 

2.8.3. СМОТРЕ 

 

 ОМШ. СМШ 

Разред 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
Број одржаних смотри 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 

Извештај 
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1. полугодиште: Смотре су организоване и успешно реализоване у децембру и јануару. Анализом 

реализованих смотри  закључено је да су ученици успешно савладали обрађено градивно. 
У другом полугодишту, провера нивоа саваладаности градива код ученика реализвана је кроз 

наставу на даљину. 
 

 

2.8.4. НАСТУПИ УЧЕНИКА У ШКОЛИ 

 

 Интерни часови одсека Јавни часови одсека 

Број   
 

 

Извештај 

У децембру месецу одржана  је: 
Новогодишња приредба – „Музичка Бајка“ .  Реализатори: Катарина Симоновић, организатор, 

Милица Ђурановић, сценарио;  
Учесници: Хор припремног разреда - Наташа Крстић,  оркестар гитара- Катарина Јеремић, хор 

ОМШ - Сања Булбић, солисти и камерни састави ОМШ и СМШ; Синиша Грудић, 
Стефан Шаларевић, Борис Ванчев. 
У јануару месецу, поводом  школске славе, наступио  је хор основне школе - проф. Сања Булбић 
Огледни час из етномузикологије - проф. Гордана Веселиновић Тришић са ученицима СМШ 

 

 

2.8.5. НАСТУПИ УЧЕНИКА ВАН ШКОЛЕ 

 

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

Наступ етно групе МШ „Даворин 

Јенко“ са руским народним 

оркестром, Педагошки музеј, 

октобар  2019. 

Ученици СМШ Гордана Тришић 

Веселиновић 

 

 

2.8.6. УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ШКОЛЕ  

 

Врста пројекта, датум Извештај 

  
 

2.8.7. ТАКМИЧЕЊА 

 

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

Републичко такмичење -  
хармонија  

Влада Јеремић, 4. раз. СМШ Ивана Николић 

Чабаркапа 
I – 93 поена 
 

Републичко такмичење -  
хармонија  

Петар Антуновић, 4. раз. 

СМШ 
Ивана Николић 

Чабаркапа 
I – 95 поена 

Републичко такмичење -  
хармонија  

Софија Лекић, 4. раз. СМШ Ивана Николић 

Чабаркапа 
II – 87 поена 

Републичко такмичење -  
Теорија музике 

Милица Шомођа, 1. раз. 

СМШ 
Ивана Николић 

Чабаркапа 
I – 98 поена 

Републичко такмичење -  
Теорија музике 

Јана Мустур, 1. раз. СМШ Ивана Николић 

Чабаркапа 
II – 92 поена 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Републичко такмичење -  
Теорија музике 

Калина Деспот, 1. раз. СМШ Ивана Николић 

Чабаркапа 
I – 98 поена 

Републичко такмичење -  
Теорија музике 

Тијана Минић, 1. раз. СМШ Ивана Николић 

Чабаркапа 
I – 97 поена 

Републичко такмичење -  
Теорија музике 

Доротеа Прља, 1. раз. СМШ Ивана Николић 

Чабаркапа 
I – 99 поена 

Републичко такмичење -  
Теорија музике 

Лара Арбајтер, 1. раз. СМШ Ивана Николић 

Чабаркапа 
I – 97,50 поена 

Републичко такмичење -  
Теорија музике 

Милутин Кузмановић, 1. раз. 

СМШ 
Ивана Николић 

Чабаркапа 
I – 96 поена 

Републичко такмичење -  
Теорија музике 

Александра Алексић, 1. раз. 

СМШ 
Ивана Николић 

Чабаркапа 
II – 94,50 поена 

Републичко такмичење -  
Теорија музике 

Ана Цветојевић, 1. раз. 

СМШ 
Ивана Николић 

Чабаркапа 
Похвала  –  81 

поен 
Републичко такмичење -  
Теорија музике 

Павле Алексић, 1. раз. СМШ Ивана Николић 

Чабаркапа 
I – 97 поена 

Републичко такмичење -  
музички облици 

Милица Михаљчић, 3. раз. 

СМШ 
Милица Стојкић 

Ђурановић 
I – 97 поена 
 

Републичко такмичење -  
музички облици 

Влада Јеремић, 4. раз. СМШ Милица Стојкић 

Ђурановић 
I – 93 поена 
 

Републичко такмичење -  
музички облици 

Петар Антуновић, 4. раз. 

СМШ 
Милица Стојкић 

Ђурановић 
I – 94 поена 
 

Републичко такмичење -  
музички облици 

Софија Лекић, 4. раз. СМШ Милица Стојкић 

Ђурановић 
II – 87 поена  

Републичко такмичење -  
контрапункт 

Софија Лекић, 4. раз. СМШ Милица Стојкић 

Ђурановић 
III – 74 поена  

Републичко такмичење - 

теорија музике 
Наталија Фржовић, 2. раз. 

СМШ  
Александра 

Пејчић  
I – 99 поена 

Републичко такмичење - 

теорија музике 
Андреја Савић, 4. раз. СМШ Александра 

Пејчић 
I – 99 поена 

Републичко такмичење - 

теорија музике 
Веља Јовановић, 4. раз. 

ОМШ  
Александра 

Пејчић 
II – 89 поена  

Републичко такмичење -

солфеђо 
Милица Томашевић,  2. раз. 

СМШ 
Смиљана Јурашин I – 99 поена 

Републичко такмичење - 

хармоније  
Марко Жујовић, 2. раз. СМШ Милијана 

Милићевић 
I – 97 поена 
 

Републичко такмичење – 

теорија музике 
Давид Капларевић, 4. раз. 

ОМШ  
Емилија Милин I – 96 поена 

 
Републичко такмичење - 

солфеђо 
Дуња Торлаковић, 5. раз. 

ОМШ 
Емилија Милин I – 100 поена 

Републичко такмичење - 

теорија музике 
Саша Павловић, 6. раз. СМШ Емилија Милин I – 95 поена 

Републичко такмичење - 

теорија музике 
Ђорђе Алексић, 6. раз. СМШ Емилија Милин I – 100 поена 

Републичко такмичење -

солфеђо 
Јелисавета Шутић, 6. раз. 

ОМШ 
Сања Булбић I – 96 поена 

Републичко такмичење -

теорија музике 
Јелисавета Шутић, 6. раз. 

ОМШ 
Сања Булбић I – 98 поена 

Такмичење младих 

софеђиста у Пожаревцу 
Матија Вујић, 5. раз. ОМШ Дијана Милкић I – 95.32 поена 
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Назив, место, датум Ученик(ци) и разред Класа НАГРАДА 

Такмичење младих 

софеђиста у Пожаревцу 
Милица Томашевић, 3. раз. 

СМШ 
Смиљана Јурашин I – 99.66 поена 

Међунаредно такмичење из 

солфеђа (online) 
Милица Томашевић, 3. раз. 

СМШ 
Смиљана Јурашин I – 99 поена 

 

 

2.8.8. СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

СЕМИНАР  У оквиру школе 

 Стручни осврт: Анализа огледног часа из 

етномузикологије  

 Стручни осврт: Анализа успеха ученика ТО на 

Републичком такмичењу из солфеђа, теорије 

музике, хармоније и музичких облика 

 Предавање на тему:“Невербална 

комуникација“ -  предавач: Марко Стојановић 

 Радионице  - Платформа за наставу на даљину 

Microsoft Teams – организатор Школска управа 

Београд (осам радионица) 

 Коришћење бесплатних Гугл платформи  - 

организатор Академија Филиповић 

 Вебинар (снимак) „Дигитални часови, 

бесплатне платформе и алати – организација 

издавачка кућа „Клет“ 

 Стручни осврт: Анализа реализоване наставе 

на даљину 

 Две радионице: коришћење „Гугл пакета-

учионица,састанак,дуо“  - Ненад Петковић 

 Обука за електронски дневник у ОМШ – 

Наташа Крстић, Катарина Симоновић 
 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

План рада Стручног већа за прво полугодиште школске 2019/2020. године је реализован.  Веома 

успешно су реализовани  огледни часови  ученика етномузикологије.Учествовањем великог броја 

ученика на Републичком такмичењу из солфеђа и теоријских предмета, постигнутим резултатима и  

наступима  ученика ван школе, остварена је додатна мотивација ученика за даљи развој и 

промовисан углед школе.  
Огледни час из музичких облика, из техничких разлога, померен је за друго полугодиште. 
Реализована су планирана предавања за стручно усавршавање у оквиру Стручног већа. Извршена је 

измена у распореду планираних предавања - предавање Милијане Милићевић померено је за друго 

полугодиште, а предавање Марка Стојановића, планирано за друго полугодиште, реализовано је у 

децембру месецу.  
У циљу подизања мотивације ученика и корелације предмета организован је квиз знања за ученике 

СМШ: Организатори квиза су: Јелена Братић и Милица Ђурановић. У реализацији квиза 

учествовали су професори ООН и ТО одеска: Жиивка Васић, Драгана Недељковић, Аница Бајагић, 

Марина Гојић, Урош Ђорђевић, Милијана Милићевић, Гордана Тришић, Даница Ђорђевић, Ивана 

Николић Чабаркапа.  
Такође, у циљу развијања способности ученика и сагледавања професоиналних могућности 

организована су и  предавања за ученике СМШ из невербалне комуникације коју је реализовао 

Марко Стојановић, председник Светске пантомимске организације и предавање на тему музичке 
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продукције које су реализовале уреднице програма Београдске филхармоније Асја Радоњић, и 

Даница Максимовић. Као и посете концерту Београдске филхармоније и концерту хора CAMERATA 

VOCALE DAEJEON  из Републике Кореје. 
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.   
Чланови Стручног већа су за време одвијања наставе на даљину били у сталној телефонској и 

интернет вези, размењујући  инфомације о раду ученика и лична искуства у реализацији наставе на 

даљину. На недељном нивоу, праћена су постигнућа ученика и предузимане мере у циљу 

мотивисања ученика и родитеља за рад на даљину. Анализом остварене наставе на даљину и 

постигнућа ученика (Стручни осврт) размотрене су потешкоће у организацији  и сагледане 

предности и недостаци у реализацији наставе на даљину за предмете теоретског одеска, као и нове 

могућности у раду са ученицима стечене у току рада на даљину  које се могу приментити у 

реализацији редовне наставе. Планирана стручна усавршавања у оквиру Стручног већа замењена 

су онлајн предавањима везаним за коришћење платформи и дигиталних алата за наставу на 

даљину.  
На основу извештаја и увида у документацију утврђено је да су сви чланови Стручног већа редовно 

водили документацију,  да су активно учествовали у раду и испуњавали своје обавезе, трудећи се, 

посебно у ситуацији реализације наставе на даљину, да својим ангажманом допринесу што бољој 

реализацији наставног програма. 
 

 

Руководилац СВ 

Ненад Петковић 

У Београду, 31.08.2020.  

 

 

 

 

2.9. СТРУЧНО ВЕЋЕ ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ 

 

У школској 2019/2020. години 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 2019/2020. годину. Међутим, од плана је 

делимично одступљено након увођења ванредног стања у земљи, од понедељка 16.03.2020. године, а 

које је проузроковано пандемијом вируса корона. 

 

 

2.9.1. РАД СТРУЧНОГ ВЕЋА 

 

Стручно веће општеобразовне наставе чине следећи наставници: 

 

 Јелена Братић – српски језик и књижевност 

 Драгана Недељковић – 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 

 Тања Илинчић – физика 

 Александар Бастајић – социологија и грађанско васпитање 

 Аница Бајагић – психологија 



Годишњи извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2019/2020. годину 

 

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

38 

 

 Марија Арамбашић – филозофија 

 Стеван Јовановић – 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: 

 

- Етничке заједнице и сукоби у савременом друштву (А. Бастајић) 

- Вербално насиље (М. Арамбашић Савић) 

- Утицај страног језика на прихватање различитости (Д. Недељковић) 

- Позитивне стране интернета (У. Ђорђевић) 

- Послушност ауторитету (А. Бајагић) 

- Језички пејзаж наше околине (Ј. Братић) 

 

Уз ова усасвршавања, запослени су присуствовали и предавањима која је Школа организовала у 

оквиру Наставничких већа (Резултати самовредновања – А. Бајагић, Портфолио – Е. Марковић), као и 

одабраним акредитованим семинарима и конференцијама. 

 

У другом полугодишту настава је реализована регуларно до проглашења ванредног стања. Од 16. 3. 

2020. наставу смо изводили онлајн. Професори су имали недељу дана да се определе за начин на који 

ће изводити наставу на даљину, а потом смо кренули са реализацијом наставних планова и програма. 

Већина колега користила је Гугл учионицу, а са ученицима смо комуницирали и путем имејла и 

других ИКТ алата. 

 

На крају школске године, сви ученици средње школе су са успехом завршили разред који су 

похађали. 

 

Стручна усавршавања запослених током другог полугодишта одвијала су се као и настава - онлајн, а 

теме су се најчешће односиле на употребу различитих платформи и апликација неопходних за 

реализовање наставног процеса у датим околностима 

 

 

2.9.2 ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ 

 

У току првог полугодишта (18.12.2019.) одржан је огледни час под називом „Како језик утиче на 

мишљење“. Овај час су, са ученицима трећег разреда, одржале наставнице Аница Бајагић и Драгана 

Недељковић (психологија и енглески језик у корелацији). 

Огледни часови под називом „Квиз знања“ одржани су 25. 12. 2019. у сарадњи наставика теоретске и 

општеобразовне наставе. 

 

У другом полугодишту (12.05.2020.) ученици четвртог разреда радили су на заједничком пројекту из 

предмета српски језик и књижевност и енглески језик. Тема рада била је драма Хамлет, В. Шекспира 

и сваки ученик добио је по један аспект/тему драме да обради и представи на српском или на 

енглеском језику. 

 

 

2.9.3. УБРЗАНО НАПРЕДОВАЊЕ 

 

Ученик другог разреда ВИ одсека, Василије Пуцар, са успехом је положио све испите из другог 

разреда оон и од наредног полугодишта похађаће трећи разред. 

У августовском испитном року ученице првог разреда, Алиса Гајић и Милица Петровић, са успехом 

су положиле све испите из другог разреда оон, те од септембра крећу у трећи разред средње школе 
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2.9.4. ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

 

- Недеља руског дечјег филма „Бајке детињства“: ученике другог разреда је на пројекцију руског 

филма „Острво за поправљање“ водио проф. Александар Бастајић (18.09.2019.) 

 

- Одлазак на 64. Међународни сајам књига у Београду (25.10.2019.) – ученике свих разреда водила 

је проф. Јелена Братић 

 

- Социјална инклузија, Удружење студената са хендикепом – радионица за ученике 3. и 4. разреда 

(17.12.2019.) 

 

- У току другог полугодишта, ученици трећег разреда су са проф. Јеленом Братић припремили 

пројекат из српског језика и књижевности „Старац и море“ Е. Хемингвеја, са којим смо 

учествовали на конкурсу Магија је у рукама наставника. 

 

 

Руководилац Стручног већа општеобразовне наставе 

 

Јелена Братић, 

          

 

 

 

 

 

3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ТИМОВА 
 

 

3.1. ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 

Током првог полугодишта школске 2019/20. Године, Тим за самовредновање је прикупљао податке за 

анализу кључне области квалитета Настава и учење. Психолог и педагог школе су почели да обилазе 

наставу у октобру при чему су, између осталих, процењивали следеће индикаторе на основу 

Правилника о стандардима квалитета рада установе: 

 

- Наставник ефикасно управља процесом учења на часу.   

- Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што jе планирано треба да научи.   

- Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe.   

- Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа користећи различите методе (облике 

рада, технике, поступке…).   

- Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености.   

- Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако да jе она у функциjи учења (користи 

питања, идеjе, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење).   

- Наставник функционално користи постоjећа наставна средства и ученицима доступне изворе 

знања.  

- Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика. 

- Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика. 

- Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал индивидуалним карактеристикама 

сваког ученика.   
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- Наставник посвећуjе време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и 

васпитним потребама.   

- Наставник примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основу ИОП-а и плана 

индивидуализациjе.   

- Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у заjедничким активностима коjима се 

подстиче њихов напредак и интеракциjа са другим ученицима.   

- Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика.   

- Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу.   

- Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу, умеjу да примене 

научено и образложе како су дошли до решења. 

- Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним животом.   

- Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења.  Ученик излаже 

своjе идеjе и износи оригинална и креативна решења.   

- Ученик примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди учење.   

- Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално или уз помоћ наставника.   

- Поступци вредновања су у функциjи даљег учења.   

- Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима. 

- Ученику су jасни критериjуми вредновања.   

- Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о њиховом раду, 

укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима. 

- Ученик поставља себи циљеве у учењу.  

- Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика.   

- Сваки ученик има прилику да буде успешан.   

- Наставник и ученици се међусобно уважаваjу, наставник подстиче ученике на међусобно 

уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са 

договореним правилима.   

- Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjући њихове 

различитости и претходна постигнућа.  

- Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења.   

- Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материjала.   

- Наставник показуjе поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу 

успеха. 

 

Прегледан је и део релевантне школске документације према плану рада Тима за самовредновање 

за школску 2019/20. Годину. Конструисане су чек листе и упитници за самовредновање Наставе 

и учења. 
 

У марту је започето прикупљање података администрирањем упитника за самовредновање. 

Анкетирани су чланови Савета родитеља и родитељи средњошколаца. Анкетирање ученика и 

наставника било је планирано крајем марта и током априла, али је у међувремену уведено ванредно 

стање због пандемије корона вируса. За потребе евалуације наставе на даљину конструисани су 

посебни упитници које су наставници, ученици и родитељи попуњавали преко Google sheets.  
 

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 11. 9. 2019. ради 

организације послова предвиђених током школске 2019/20. године. Наредни састанак одржан је 29. 

01. 2020. године,  ради праћења остварености договореног плана рада.  
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Координатор Тима за самовредновање 

Аница Бајагић 

 

 

 
3.2. ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 
Као приоротетна област реализације Развојног плана Музичке школе „Даворин Јенко“ у школској 

2019/20. години одређена je Настава и учење. Део материјала за праћење реализације и 

самовредновање ове области прикупљена је у току првог полугодишта преко посета различитим 

типовима часова. Израда чек листа и упитника за самовредновање и праћење реализације Развојног 

плана је у завршној фази. 

 

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.  

 

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 11. 09. 2019. ради 

организације послова предвиђених током школске 2019/20. године. Наредни састанак одржан је 29. 

01. 2020.  ради праћења остварености договореног плана рада.  

Рад Тима је био веома отежан наступањем ванредног стања услед пандемије корона вируса. 

Упитници за самовредновање области квалитета Настава и учење били су само делимично 

администрирани почетком марта (само родитељима). У међувремену су направљени упитници за 

процену квалитета наставе на даљину. Детаљан приказ резултата оба истраживања дат је у извештају 

о самовредновању за школску 2019/20. Годину. 

 
Координатор Тима за школско развојно планирање 

Аница Бајагић 

 

 

 

 

3.3 ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Од почетка школске 2019/20. 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: 

 

 Посета одељењске заједнице I разреда СМШ теоретског одсека обављена је 04.10.2019. Било 

је речи о правилима понашања и новој матури. 

 Ученици III године СМШ имали су прилику да у оквиру редовне наставе психологије, 

29.10.2019. учествују у реализацији експеримента о формирању прве импресије на основу 

истраживања Соломона Аша. Час је послужио да  се наведена тема обради искуствено, да 

се ученицима омогући да уживо испрате извођење психолошког експеримента и да 

самостално изведу  закључаке на основу добијених података. На тај начин је обрађена и 
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тема  опажања других особа и стереотипа и предрасуда као друштвено  најштетнијих 

грешака у опажању особа. 

 Ученици III разреда СМШ су се у току октобра и новембра бавили самоанализом и на тај 

начин обрадили тему атрибуције и фундаменталне грешке атрибуције, тј. склоности да 

будемо строжи у процени узрока туђег непожељног понашања. Циљ овог задатка било је 

подстицање ученика да  сагледају понашање других особа из више углова и да заузму став 

који ће им олакшати решавање могућих конфликата у будућности. 

 У јануару 2020. године одржана је радионица „Невербална комуникација” за наставнике и 

ученике средње школе. Програм је осмислио и реализовао Марко Стојановић. 

 

Ове године, у септембру, основан је Вршњачки тим за превенцију насиља. Као чланови 

су именоване ученице Марија Ђорђевић, Анђела Бекрић и Вишња Илић. Са ученицама је 

обављен један информативни разговор. Ћим буде организована обука из вршњачког 

посредовање за средњошколце ученице ће бити упућене на њу. 

Тим је радио на разрешавању лошег односа између једног ученика и неколико ученица II 

разреда СМШ. Обављени су разговори са ученицима који су били учесници конфликата, као 

и са неким од родитеља. Њихови односи се прате, како би се интервенисало на време 

уколико поново дође до сукоба. 

Тим је посредовао у разрешењу конфликта између две ученице средње музичке школе 

који је био пред ескалацијом. Обављени су појединачни разговори са обе ученице (разговори 

са психологом и педагогом, одељенским старешинама итд.) током децембра 2019. године. 

Обе ученице су се смириле. У њиховом односу постоји тензија, те је важно пратити 

ситуацију и интервенисати по потреби. 

Тим је реаговао и на приговоре родитеља на рад појединих наставника тражећи што 

конструктивнја решења, обично подстицањем разговора, међусобног разумевања и/или 

посредовањем.  

Тим се до сада састао два пута: 11.09.2019. и 29.01.2020. ради планирања и праћења 

реализације посла. 
У првој половини марта 2020. године обављено је истраживање које се тиче насиља у школи. 

Резултати истраживања дати су у прилогу. 

 

 
Координатор Тима за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања  

Аница Бајагић 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О НАСИЛНОМ ПОНАШАЊУ У ШКОЛИ 

 

 

Анкета о насиљу у школи спроведена је у првој половини марта на предлог директора 

школе. Преузета су три упитника, за ученике, наставнике и родитеље, са планом да се подаци 

прикупе до краја марта. Анкетирано је 27 ученика средње музичке школе. Недостају подаци 

за ученике III разреда, јер је у међувремену уведено ванредно стање због епидемије 

коронавируса. Из истог разлога прикупљено свега 5 упитника за наставнике, а података за 

родитеље нема. 

У анализи резултата анкете примењена је анализа фреквенци, процената и, приликом 

анализе одговора на поједина питања, анализа мера централне тенденције. 

 

 

Резултати ученика 



Годишњи извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2019/2020. годину 

 

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

43 

 

 

1. Прилагођеност школској средини 

 

Анкетирано је 12 ученика I разреда (8 ученица и 4 ученика), 14 ученика II разреда (10 

ученица и 4 ученика) и једна ученица IV разреда СМШ. Због тога се поуздани закључци могу 

извести само о прилагођености ученика I и II разреда СМШ. Када је реч о анкетираном 

узорку као целини примећује се да су ученици наше средње школе претежно добро 

адаптирани, да је већини њих у школи пријатно, да су махом сложни и да имају круг 

пријатеља у својим одељењима. Код ученица је присутнији одговор да углавном воле да иду 

у школу него код ученика, што је пре индикатор њиховог односа према школским обавезама 

и раду него социјалне климе у школи. Наши ученици своја одељења виде претежно као 

сложна (једино девојчице дају одговор да им је одељење веома сложно, а већина ученица и 

ученика саопштава да су им одељења углавном сложна). Веома је низак проценат ученика 

који саопштавају да им одељења нису сложна. Треба нагласити да ниједан ученик није 

саопштио да му одељење није сложно и да се ученици свађају што показује да средина не 

подстиче конфликте и насиље. Већина наших ученика саопштава да има више од 4 или бар 2 

– 3 добра дрга/другарице. Свега 3 ученика у узорку одступају од тих одгора што сугерише да 

је већина нашла своје место у вршњачкој групи. 

Када упоредимо одговоре ученика I и II разреда СМШ примећује се да велика већина 

ученика I разреда углавном воли да иде у школу, док су ученици II разреда више склони да 

саопште да углавном не воле да иду у школу (50% њих), а један тврди да уопште не воли да 

иде у школу. Значајан проценат ученика I разреда саопштава да им је одељење веома или 

углавном сложно. У II разреду велики проценат ученика саопштава да су као одељење 

углавном сложни, али ниједан није спреман да тврди да су веома сложни. Када је реч о 

дружењу и броју добрих другова/другарица, ученици првог разреда сви саопштавају да имају 

више од 4 или бар од 2 – 3 добра друга/другарице што много говори о степену 

интегрисаности у групи и о групној кохезији одељења. У другом разреду већина ученика 

саопштава исто то, са изузетком 2 ученице које износе да имају по једног доброг 

друга/другарицу. 

 

2. Општа питања о насиљу 

 

У другом делу упитника ученицима су постављена два уопштена питања о њиховим 

искуствима са насилним понашањем вршњака. У првом питању ученици су позвани да се 

сете ситуација, током целог досадашњег школовања, у којима им је неко од вршњака 

намерно, поступцима или речима, нанео бол или понижење. Већина анкетираних ученика 

наше школе (56%) одговорила је да ниједном није доживела насиље (47% ученица и 75% 

ученика), 33% ученика је одговорило да је имало таква искуства једном или двапут (37% 

ученица и 25% ученика), 2 ученице саопштавају да су искусиле вршњачко насиље више пута, 

док само једна ученица наводи да је често била жртва вршњачког насиља. Када одељења 

посматрамо раздвојено уочава се да у I разреду СМШ већина ученика (50%) саопштава да 

није искусила вршњачко насиље, 42% саопштава да је искусило вршњачко насиље једном 

или двапут, док једна ученица наводи да је често била жртва вршњачког насиља. У II разреду 

86% ученика наводи да никада није искусило вршњачко насиље, а 14% саопштава да је 

искусило вршњачко насиље једном или двапут. Анкетирана ученица IV разреда саопштава да 

је више пута искусила вршњачко насиље. 

Друго питање из општег дела упитника о вршњачком насиљу односи се на искуства 

вршњачког насиља у последњих годину дана. Ученици наше средње школе одговорили су на 

следећи начин: 81% ученика саопштава да ниједном није искусило вршњачко насиље у 

последњих годину дана (74% ученица и 100% ученика), 21% ученица (15% од укупног 
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узорка) наводи да је искусило вршњачко насиље једном или двапут у протеклих годину дана, 

а 1 ученица саопштава да је била изложена вршњачком насиљу више пута. При раздвојеном 

посматрању одељења добија се следећа слика: 83% ученика I разреда саопштава да није 

искусило вршњачко насиље у последњих годину дана, а 17% да га је искусило једном или 

двапут; у II разреду 86% ученика наводи да није искусило вршњачко насиље у протеклих 

годину дана, а 14% да га је искусило једном или двапут; ученица IV разреда која је ушла у 

узорак анкетираних саопштава да је искусила вршњачко насиље више пута у протеклих 

годину дана. 

Веома је мали број ученика у нашој школи који су више пута или често били изложени 

вршњачком насиљу, било у току целог школовања или у протеклих годину дана (период 

проведен у МШ „Даворин Јенко”). Важно је нагласити да је велики проценат ученика који 

нису искусили вршњачко насиље у периоду који су провели у нашој школи. Ниједан дечак 

није био жртва вршњачког насиља, а свега пет девојчица саопштава да су искусиле 

вршњачко насиље у том периоди, и то 4 да се то догодило једном или двапут, док само једна 

(IV разред) саопштава да је искусила вршњачко насиље више пута. Ово су подаци које треба 

узети у обзир при праћењу односа између ученика и предвиђању могућих проблема. 

 

3. Специфични облици насилног понашања 

 

У овом делу упитника ученици су позвани да процене своја искуства са различитим 

облицима насилног понашања у протеклих 12 месеци. Размотрићени  су следећи облици 

насиља: 

 Вређање, исмевање, називање погрдним именима  

 Физичко насиље (туча, гурање, шутирање, гађање итд.)  

 Ширење неистина и гласина 

 Отимање новца и личних ствари, уништавање личних ствари  

 Претње и застрашивање  

 Присиљавање на активности у којима ученик не жели да учествује 

 Додиривање   

 Дигитално насиље 

 

При разматрању података који се тичу искуства ученика са различитим облицима 

насилног понашања општи је закључак да је насиље веома мало заступљено, а поједини 

облици насиља као што су туча, ударање, шутирање, отимање и уништавање личних ствари, 

судећи по одговорима наших ученика, уопште не постоје. Општи је утисак да наша школа 

није средина у којој се насилно понашање често јавља и подстиче, бар они очигледнији 

облици. 

У категорије насилног понашања које су нешто заступљеније међу нашим ученицима 

спадају вређање, исмевање, називање погрдним именима; ширење неистина и гласина; 

дигитално насиље. Већина ученика саопштава да се ови облици насиља не догађају или да се 

ретко догађају, док мали број (између 5 и 10 ученика) саопштава да се догађају чешће. Овај 

мали број ученика је опомена да ниједна средина није сасвим слободна од непожељних 

облика понашања и да при праћењу односа међу ученицима треба бити посебно осетљив на 

разне облике емоционалног и социјалног насиља који су мање очигледни. Када упоредимо 

одговоре ученика на прва два општа питања о насиљу са одговорима на питања о 

специфичним облицима насилног понашања видимо да нису ни сви ученици једнако склони 

да ове облике понашања сврстају у насилне (нарочито дечаци). 

Други наведени облици насиља готово да нису присутни судећи по томе да 1 до 2 

ученика саопштавају да су их у неким приликама доживели. То није разлог да се на те 
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изоловане случајеве заборави. Ако се неки облици насиља спорадично дешавају треба 

посматрати односе међу ученицима и обратити посебну пажњу. 

 

4. Места на којима се догађа насиље и починиоци насиља 

 

Као четврти део упитника издвајају се питања која се тичу места на којима се догађа 

насиље као и оних ученика који су стварни или потенцијални починиоци аката насиља. Прво 

питање се односи на више локација у школи и у околини школе где је могуће да се догоди 

неки облик насиља. Ученици су имали задатак да, сходно својим искуствима и сазнањима, на 

скали од 1 до 10 процене учесталост дешавања насиља на појединим местима. Пошто подаци 

о учесталости насиља на појединим локацијама у школи омогућавају извођење мера 

централне тенденције, употребићемо ове мере у анализи. Податке ћемо размотрити посебно 

и дати заједнички закључак.  

На основу података о месту и починиоцима насиља може се извести неколико закључака. 

Насиље у нашој школи се по мишљењу већине ученика догађа ретко и веома је мали број 

ученика које доживљавају као насилнике или потенцијалне насилнике. Не постоји ниједно 

место на којем се насиље догађа често. Највиша оцена на нивоу целог узорка је 3 (ретко). 

При раздвојеној анализи одговора ученица и ученика јавља се и оцена 4 (дечаци). Као места 

где се насиље догађа нешто чешће наводе се школско двориште, нарочито пре и после 

наставе, тоалет и пут до школе и из школе. То чешће пријављују дечаци него девојчице што 

упућује на разлике у обрасцима понашања које доприносе већој видљивости насиља и/или 

већој изложености насиљу на тим местима. Такође, ученици II разреда чешће пријављују да 

имају сазнања о насиљу које се догађа у школском дворишту. Једно од могућих објашњења 

је и то да као група у просеку више времена проводе напољу у току одмора него ученици I 

разреда. Све остале правилности већ су прокоментарисане у посебном разматрању података 

о насиљу на појединим локацијама у школи. Што се тиче ученика који су стварни или 

потенцијални починиоци насиља, веома је мало ученика који наводе да се икога боје или да 

су уопште доживели насиље у било којем облику. На основу одговора које су ученици 

давали на питања из овог одељка, као и из одељка о искуствима са појединим облицима 

насиља, стиче се утисак да наши ученици, нарочито дечаци, не рачунају све облике насиља 

као насиље у правом смислу те речи (емоционално, социјално).  

 

5. Реаговање на насиље 

 

У овом делу упитника има два питања. Једно се односи на реаговање ученика на насилно 

понашање вршњака према њима. Ученици су имали могућност да одаберу више понуђених 

реакција и да допишу реакцију која је њима својствена уколико је нема међу понуђеним. 

Наши ученици се углавном труде да у ситуацијама када су изложени насиљу не обраћају 

пажњу на насилника (37%) или избегну сусрет са њим (30%). Веома мали број ученика је 

одабрао остале понуђене реакције. Врло мало ученика се опредељује да у ситуацијама 

насиља тражи помоћ одрасле особе (свега 3), што упућује на потребу за честим понављањем 

разговора и радионица које се тичу насиља, превенције насиља и адекватних реакција на 

насиље. Друге реакције је навело 22% ученика. Међу њима се најчешће јавља одговор 

„нисам доживео/ла насиље”. 

Друго питање у овом одељку односи се на то како наши ученици виде реакције својих 

школских другова уколико присуствују тучи у школском дворишту. Два најчешћа одговора 

су „позивају неког одраслог да заустави тучу” (33%) и „покушавају да раздвоје учеснике у 

сукобу” (26%). Прво, треба нагласити да се туче у нашој школи веома ретко догађају тако да 

је тешко очекивати поуздане одговоре од ученика који су учествовали у анкети. Наведене 

реакције су позитивне, нарочито прва, јер је опасно да ученици преузму потпуну 
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одговорност за решавање таквог проблема. Ређе су дати одговори „одлазе са места догађаја” 

(22%) и „навијају за једну страну” (18,5%), што нам говори да су неки наши ученици понекад 

сведоци неодговорног понашања својих вршњака. Мало је ученика дало своје предлоге 

реакција. Оне се могу свести на одговор „туче се не догађају“. Управо због тога можемо да 

закључимо да су готово сви одговори које су наши ученици дали засновани на 

претпоставкама како би се они и њихови вршњаци понашали уколико би се нашли у таквој 

ситуацији. 

 

6. Завршна питања 

 

Упитник се завршава са два питања отвореног типа. Прво се односи на могућност 

смањивања насиља у школи и шта деца и одрасли могу да предузму по том питању. 

Најчешћи одговори су: насиље у овој школи не постоји, строже санкционисати децу која се 

понашају насилно, појачати мере предострожности, самоанализа и вежбање самоконтроле, 

разговарати са ученицима насамо, кућно васпитање, пријавити насиље психологу, да 

професори преузму иницијативу.  

У другом питању се од ученика тражи да наведу неку ситуацију која их мучи и коју би 

волели да разреше што пре. Већина ученика наводи да их тренутно ништа не мучи. Само је 

једна ученица првог разреда саопштила да је нова и да ретко ко прича с њом.  

 

Резултати наставника 

 

Као што је већ назначено у уводу, узорак наставника је веома мали (свега 5) тако да су и 

могућности генерализовања добијених података ограничене. Једино се може поћи од 

претпоставке да су искуства већине наставника у школи веома слична, те да не би било 

великих одступања од правилности које су у овом истраживању уочене. Упитник за 

наставнике састоји се од 15 питања која нећемо раздвајати у категорије. Размотрићемо једно 

по једно и дати заједнички закључак. Примењене су следеће статистичке анализе: 

 анализа фреквенци и 

 анализа мера централне тенденције. 

 

1. У коликој мери је насилно понашање проблем наше школе 

 

Међу анкетираним наставницима има 3 који тврде да насиље уопште није проблем у 

нашој школи, док 2 наставника саопштавају да у школи повремено имамо проблеме са 

насилним понашањем ученика. Оба одговора подржавају утисак који имају и наши ученици. 

 

2. Специфични облици насилног понашања 

 

У овом делу упитника наставници су на четворостепеној скали Ликертовог типа 

процењивали степен присутности поједних облика насиља у нашој школи. Постоје облици 

насиља које су сви анкетирани наставници проценили као непостојеће: ударање, шутирање; 

отимање новца и ствари; уништавање имовине другог ученика; претње ученицима, 

застрашивање ученика; сексуално узнемиравање; туче у било којем појавном облику; 

физичка агресивност према наставнику; претње наставнику од стране ученика. По мишљењу 

анкетираних наставника следећи облици насиља су присутни у школи, али у веома малој 

мери:  

 Исмевање, вређање, називање погрдним именима 

 Ширење лажи и гласина о неком ученику, одвраћање осталих од дружења с њим 
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 Дигитално насиље 

 Присиљавање другог ученика да чини оно што не жели 

 Уништавање школске имовине 

 Вербална агресивност ученика према наставнику 

 

Mожемо да закључимо, уз дозу резерве пошто нам је узорак мали, да наставници не виде 

школу као место у којем је насилно понашање правило. Многи облици насилног понашања 

уопште нису присутни, а они који су оцењени као присутни јављају се ретко. Ниједан 

анкетирани наставник није навео облике насилног понашања поред оних који су понуђени у 

самом упитнику. 

 

3. Да ли се десило да ученици наше школе донесу опасне предмете или оружје 

 

Сви анкетирани наставници се слажу да се до сада никада није догодило да неко од 

ученика унесе у школу опасне предмете или оружје. 

 

4. Који облик вршњачког насиља представља највећи проблем у нашој школи 

 

Само је два наставника одговорило на ово питање које је отвореног типа. Један је навео 

да у школи нема насиља, а други је као доминантан облик вршњачког насиља навео 

изопштавање ученика због љубоморе и негирање успеха ђака. 

 

5. Зашто су нека деца чешће него друга деца изложена насиљу 

 

Иста два наставника су одговорила и на ово питање. Одговори су: „У школи нема 

насиља” и „Нека деца су изложенија насиљу зато што се разликују од других по успесима и 

учењу”. 

 

6. Како наставник најчешће реагује када му се ученици обрате за помоћ у вези са 

заштитом од насиља 

 

Од пет наставника који су ушли у наш узорак четири одговара да им се никада није 

десило да им се ученици обрате за ту врсту помоћи, а један наставник је одговорио да 

разговара посебно са сваким учеником и родитељем. Исти наставник је додао да разговара и 

са психологом школе. Из овога се види да је релативно мали број наставника који су се 

нашли у ситуацији да решавају проблеме са насиљем. 

 

7. Процена личне оспособљености за решавање проблема у вези са насилним 

понашањем ученика 

 

Наставници који чине наш узорак оценили су своју личну оспособљеност за 

препознавање насилног поашања код ученика просечном оценом 8,80, што је веома високо. 

 

Када је у питању насилно понашање ученика усмерено на самог наставника, наши 

наставници процењују да знају како да се поставе, што су изразили просечном оценом 9,00. 

 

Наши наставници релативно високо оцењују и своју способност да исправно реагују у 

ситуацијама када се ученик насилно понаша према другом ученику. Просечна оцена је 8,40.  
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Наши наставници високо оцењују и успешност својих интервенција у ситуацијама 

насиља (оцена 8,80). 

 

Већина наставника који су обухваћени овом анкетом веома високо оцењује своју 

информисаност о процедурама у вези са безбедношћу у школи (просечна оцена 9,20). 

 

Судећи по просечној оцени 9,60, анкетирани наставници су уверени да добро познају 

своје ученике и њихове склоности када су у питању облици насилног понашања. 

 

8. Био сам у ситуацији да примењујем процедуре у вези са интервенцијом на насиље 

 

Сви анкетирани наставници су навели да нису били у прилици да примењују процедуре у 

вези са интервенцијом у ситуацијама насиља. То нам говори и да су одговори које су давали 

на претходно питање углавном били засновани на претпоставкама о томе како би се 

поставили и снашли у ситуацији у којој се догађа неки озбиљнији облик насилног понашања. 

 

9. Како ученици наше школе најчешће реагују када су сведоци неке насилне сцене 

 

Анкетирани натавници сматрају да се наши ученици не би приклонили особи која се 

насилно понаша, али не би ни покушали да помогну жртви. Један наставник сматра да би 

наши ученици у таквој ситуацији били пасивни посматрачи, а троје верују да би се ученици 

обратили одраслима за помоћ. Треба поново нагласити да су сви анкетирани наставници 

саопштили да немају искуства са интервенцијом у ситуацијама насиља тако да су одговори 

највероватније дати на основу претпоставки које реакције ученика би биле највероватније. 

 

10. Како се најчешће понашају родитељи чија су деца изложена насиљу 

 

Ово питање је отвореног типа и нису сви наставници одговорили на њега. Одговорила су 

само два наставника и то на следећи начин: „Није било насиља” и „Ретко ко реагује и обраћа 

се за помоћ”.  

 

11. Како се најчешће понашају родитељи деце која врше насиље 

 

На ово питање су одговорила три наставника: „Није било насиља”, „Насилно ... па од њих 

све то потиче” и „Неверица. Негирање”. 

 

12. Да ли се наставник, у последње две године, осећао угрожено због претње неког 

ученика 

 

Наши наставници саопштавају да се никада нису осећали угрожено од стране неког 

ученика. 

 

13. Да ли је ангажовање школског полицајца утицало на смањење насилног понашања 

деце у нашој школи 

 

Већина анкетираних наставника саопштава да се не примећују промене у понашању деце, 

а један наставник није одговорио на питање. Претпоставка је да наставници не примећују 

промене због тога што у школи насиље никада није било заступљено у већој мери. 
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14. Како наставник процењује  могућности школе да  утиче на стварање безбедне 

атмосфере 

 

Став већине наставника је да школа може много да допринесе стварању такве атмосфере. 

Само један наставник саопштава да је мало тога што школа може да учини да би се смањило 

насиље. 

 

15. Још нешто важно о насилном понашању ученика 

 

Последње питање је отвореног типа. Од наставника је тражено да додају још нешто што 

сматрају важним о насилном понашању ученика. Одговорила су само два наставника и то на 

следећи начин: „Тога у нашој школи нема!” и „Ученици су упознати са својим правима, али 

не и са обавезама”. 

 

Закључак 

 

На основу одговора које смо добили од наших ученика и наставника можемо да изведемо 

следеће опште закључке: 

 

 Насиље се у нашој школи веома ретко догађа. Неки облици насиља нису уопште 

присутни (туче, отимање и уништавање имовине), а они који су пријављени да постоје 

јављају се спорадично. Одговори наставника и ученика се углавном подударају. 

 Овај податак показује да треба наставити са радом на превенцији насиља, нарочито 

када је реч о едукацији ученика и наставника о адекватном реаговању у ситуацијама 

насиља. 

 Превенција насиља подразумева и помно праћење понашања ученика, нарочито у 

школском дворишту и појединим локацијама унутар зграда (тоалет и ходници на 

паузама између часова). Унапредити рад дежурних наставника (анализа досадашњег 

рада и разматрање промена). 

 Овај закључак је већ наведен, али га и овде треба издвојити: врло мало ученика се 

опредељује да у ситуацијама насиља тражи помоћ одрасле особе (свега 3), што 

упућује на потребу за честим понављањем разговора и радионица које се тичу насиља, 

превенције насиља и адекватних реакција на насиље. 

 Коначно, наставници себе углавном сматрају компетентним у решавању ситуација 

насиља. Најчешћи одговори ученика како се може смањити насиље у школи је да 

насилно понашање треба строже санкционисати, да треба појачати мере 

предострожности и да наставници треба да преузму иницијативу. Ученици очекују 

одлучније реакције наставника. Општи је утисак да и наставницима треба помоћ у 

оснаживању компетенција потребних за бављење појавом школског насиља.  

Аница Бајагић 

Стручни сарадник – психолог 

У Београду, 15.06.2020. 

    

 
 

3.4. ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 
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Tим за инклузивно образовање је током првих месец дана школске 2019/20. године 

прикупљао податке о ученицима којима је потребна индивидуализација рада. До седнице 

Наставничког већа одржане 16.10.2019. 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 пријављен један ученика средње музичке школе и 6 ученика основне музичке 

школе. 

 

На седници Наставничког већа одржаној 16.10.2019. размотрени су и одобрени захтеви за 

убрзано напредовање следећих шест ученика основне музичке школе:  

 

 Дарија Милетић – II разред ОМШ, соло певање, класа Иване Петровић Гашић; 

 Матеја Стошић – IV разред ОМШ, хармоника, класа Милана Вијатова; 

 Емилија Ђурђевић – V разред ОМШ, виолина, класа Александре Дотлић;  

 Андреј Стојановић – IV разред ОМШ, клавир, класа Милице Павловић;  

 Марија Јовановић – V разред ОМШ, гитара, класа Јелене Ивановић и 

 Сара Николић – V разред ОМШ, клавир, класа Ксеније Јовановић.  

Захтев за завршавање разреда у краћем року одобрен је свим ученицима са списка сем 

Емилије Ђурђевић јер наставнице главног предмета и солфеђа нису сматрале да је способна 

да савлада програм V разреда ОМШ до краја првог полугодишта. Сви остали ученици 

успешно су положили испите за проверу савладаности програма и прешли у наредне разреде. 

Њихово даље напредовање биће праћено током другог полугодишта.  

Треба напоменути да је Петар Јовић, ученик кларинета, класа Ђорђа Радовановића, 

поднео захтев за завршавање III разреда ОМШ у краћем року. Мајка је уложила молбу да се 

захтев уважи због специфичне ситуације у којој се ученик налазио у септембру и октобру, 

када је бои рок за подношење захтева. Молба није уважена јер је захтев поднет касно и због 

тога што ученик не задовољава критеријуме који су постављени за одобравање захтева. 

На истој седници Наставничког већа размотрени су и одобрени захтеви за убрзано 

напредовање једног ученика средње музичке школе. Василије Пуцар је похађао II годину 

општеобразовне наставе и III разред средње музичке школе. . Успешно је савладао програм II 

разреда свих општеобразовних предмета, како би на полугодишту редовно прешао у III 

разред.У другом полугодишту две ученице II разреда СМШ, Алиса Гајић и Милица 

Петровић, су се пријавиле за убрзано напредовање с обзиром да су у том тренутку похађале I 

годину поштеобразовне наставе. Успешно су савладале програм и прешле у  III разред 

општеобразовне наставе. 

 У овом тренутку ни један ученик не савладава програм по индивидуалном образовном 

плану. И ове године написан је један план индивидуализације за ученика II 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 16. 10. 2019. 

године. На том плану су радили психолог школе, наставници који ученику предају Глани 

предмет – клавир и Солфеђо и мајка ученика. Ефекти плана су вредновани на полугодишту. 

Ученик је у том тренутку напредовао у складу са написаним планом. У другом полугодишту 

ученик је наставио да савладава програм према плану индивидуализације и успешно завршио 

II разред ОМШ. 

На часовима одељенског сарешине III и IV разреда СМШ, који су одржани 17.12.2019. 

реализована је радионица „Час инклузивне културе” Ученици су учествовали у радионицама 

које су реализовали волонтери организације „КМК инклузивна група”. Ученици наведених 

разреда имали су прилику да упознају и да поразговарају са младим људима од којих су неки 
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били слабовиди како би научили да људе са ометеношћу прихвате као равноправне 

припаднике заједнице који могу да уче, раде и доприносе.  

 

Редовни састанци Тима за инклузивно образовање одржани су 11.09.2019. и 29.01.2020. ради 

планирања активности и праћења реализације плана. 
 

Координатор Тима за инклузивно образовање 

Аница Бајагић 

 

 

 

3.5. 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  једном током  првог полугодишта. 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 директора школе и психолошко-педагошке службе у циљу 

подизања квалитета наставе посећено је 70 часова .То укључује интерне и јавне 

часове,смотре,преслушавања. .Током другог полгодишта због епидемилоке ситуације 

настава је била на даљину. Чланови тима су пружали помоћ при избору платформи 

нааствницима,како и сву другу помоћ да би се настава реализовала што 

успешније.Стручни сарадници су посећивали платформе за учење како би испратили 

наставни процес. 

 
- Преглед педагошке документације- од стране директора школе , психолошко-педагошке службе 

и руководиоца актива. Прегледани су оперативни планови, припреме за час и дневници рада. 

Праћена је квалитет педагошке документације. 

- Посета огледним и угледним часовима и помоћ при реализацији. У оквиру усавршавања унутар 

установе урађени су следећи иновативни часови по активима у првом полугодишту.Због 

новонастале ситуације и одлуке министарства Просвете у другом полугодишту није било 

огледних часова. 

 

 Одсек клавира: огледни 6 

 Одесек гитаре: огледни 1 

 Гудачки одсек: огледни 1 

 Одсек хармонике: огледни 1   

 Дувачки одсек:/ 

 Одсек соло певање:/ 

 Теориски одсек: огледни 2 

 Одсек ООН-а: огледни 3 
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Оцењивање- у скалду са Законом о основама образовања и васпитања и Правилником о 

оцењивању. Наставницима је пружена подршка при начину и избору оцењивања.Посебан 

нагласак је стављен на описно оцењивање у првом разреду ОМШ. Похађане су акредитоване 

обуке које помажу наставницима да усврше процес оцењивања. 

Тим је успешно координисао и помагао наставницима током одвијања наставе на даљину. 

Новонастала ситуација нам говори да усавршавање наставе иде у овом правцу. Мада постоје 

велики недостаци наставе на даљину код индивидуалне наставе ,тако да непосредан рад не 

може заменити наставу на даљину.Настава на даљину може бити изузетно добра допуна 

непосредном раду.Анкета која је спроведена говори о успешности наших наставника да се 

прилагоде ситуацији. 

 

Координатор тима 

Емилија Марковић 

 

 
3.6. 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 састао 

једном. 

 

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

 

 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: 

 

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

 Портфолио (Емилија Марковић, октобар) 

 Невербална комуникација (Марко Стојановић, јануар) 

Стручна већа су у оквиру својих активности реализовали теме стручног усавршавања.Такође 

су реализовани различити видови стручног усавршавања унутар 

установ,концерти,предавања. Током другог полугодишта наставници су се усавршавали у 

оквиру већа везано за наставу на даљину.У авусту су наставници обучени да користе 

електронски дневник Информације се налазе у извештајима стручних већа. 

 

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

током првог полугодишта: 

 
- Одсек клавира:огледни 6 

- Одесек гитаре: огледни 1 

- Гудачки одсек: огледни 1 

- Одсек хармонике: огледни 1   

- Дувачки одсек:/ 

- Одсек соло певање:/ 
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- Теориски одсек: огледни 2 

- Одсек ООН-а: огледни 3 

Запослени су похађали следеће акредитоване програме ЗУОВ-а: 

 

 НТЦ систем учења (16 запослених) 

 Језичка култура на интернету (15 запослених) 

 Како лако до креативног учења (43запослена) 

 Примена мотивационих техника у настави (13 запослених) 

 Одрастање без алкохола ,дроге, коцке,секти и насиља (13 запослених) 

 Развој дигиталних компетенција (8 запослених) 

 Међународна конференција психологија и музика-интердисциплинарана сусретања (23 

запослена) 

 

Координатор тима 

Емилија Марковић 

 

 
3.7. ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА 

 

Тим за каријерно вођење и саветовање ученика у школској 2019/2020. години 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 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 полугодишту упознале су родитеље са радом и сврхом постојања 

Тима за каријерно вођење и саветовање ученика. 

 

Како је већина активности везаних за рад овог Тима планирана за друго полугодиште (као што су 

одлазак на Сајам образовања и организовање радионице на тему професионалне оријентације – за 

ученике трећег и четвртог разреда) , у току првог полугодишта рад тима заснивао се највише на 

организовању тестирања заинтересованих ученика у Саветовалишту за професионалну оријентацију. 

Током другог полугодишта због ванредне ситуације Тим није реализовао предвиђене активности. 

 

 

Координатор Тима за каријерно вођење и саветовање ученика 

Јелена Братић 

 

 

 

 

3.8. ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ 

 

Тим је током године имао три састанка. 
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На састанцима тим је анализирао различите аспекте рада установе.Установа константно ради на 

унапређењу квалитета рада у свим областима, а ослонац је на важећим стандардима.Међупредметна 

повезаност је добра али се може подићи на још већи ниво. Квалитету установе доприноси и 

међународно такмичење „Даворин Јенко“ које се високо котира. 

 

Посебна пажња се ове године обраћа на описно оцењивање у првом разреду ОМШ. 

 

Током другог полугодишта Тим се састао два пута у сарадњи са Педагошким колегијум. Направљен 

је план реализације наставе на даљину током ванредног стања и систем праћења.Такође на основу 

упутства Министарства просвете направњен је план рада за школску годину 2020/2021. 

 

Координатор тима 

Драгомир Братић  

 

 

 

 

3.9. ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Тим за развој школског програма се састао четири пута током  школске године 2019/20 

године.Током другог полугодишта чланови тима су били у онлајн комуникацији.  

Обрађиване следеће теме: 

 

 Праћење реализације школског програма СМШ  

 Праћење реализације школског програма ОМШ 

 Описно оцењивање  

Праћење реализације програма се одвијало кроз посете часима редовне наставе, интерних и 

јавних часова, смотри и концерата.Као и кроз посете часовима одељењске 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 током прошле школске 

године.. 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.Ставњен је акценат на описно оцењивање у првом разреду ОМШ. 

На снагу је ступио нови план и програм наставе и учења СМШ тако да је у складу са тим 

урађен и нови шклски програм за период 2020-2024. 

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 

 
 

3.10. ТИМ ЗА КОЦЕРТНУ ДЕЛАТНОСТ 

 

Чланови тима: 

- Весна Милосављевић - координатор 

- Ана Јанковић 

- Марија Ковачевић 

- Душан Савковић 



Годишњи извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2019/2020. годину 

 

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

55 

 

- Маринка Лукић 

- Катарина Ерић 

- Реља Турудић 

- Ивана Петровић Гашић 

- Ивана Јовић 

- Данијела Мешановић 

- Радослав Степић 

- Милутин Милосављевић 

- Ненад Петковић 

 

Одржани састанци: 

12. 09. 2019. 29. 01. 2020. 

13. 11. 2019. 26. 02. 2020. 

11. 12. 2019.  

 

 

Одржани концерти: 

 04. 09. 2019. – Педагошки музеј – Крај лета 

 10. 10. 2019. – ПУ „Св.Сава“ Барајево – Дечија недеља 

 14. 10. 2019. – ЦКО Раковица – 365 дана Раковице 

 16. 10. 2019. – МШ Суботица – 151 дан школе 

 24. 10. 2019. –  Кућа краља Петра- Мастер Арт 

 02. 11. 2019. – Педагошки музеј – Концерт Руско Српског пријатељства 

 13. 11. 2019. – МШ „В.Ђорђевић“ Београд- Јесењи концерт младих пианиста 

 18. 11. 2019. – Галерија Арт гет- Мастер Арт виртуози 

 27. 11. 2019. – Педагошки музеј – Отварање изложбе слика С. Николаевић 

 04. 12. 2019. – Кућа краља Петра – Мастер Арт вариације 

 11. 12. 2019. – Позориште на теразијама – Музика Анђела 

 13. 12. 2019. – ОШ Кнеза“ С. Марковић“ Барајево – Концерт  

 16. 12. 2019. – МШ „В.Ђорђевић“ Београд – Музички времеплов 

 26. 12. 2019. – Педагошки музеј – Маскембал 

 26. 12. 2019. – Музеј позоришне уметности – Децембарске Мастер Арт варијације 

 29. 12. 2019. – Задужбина Илије М. Коларца – Новогодишњи Мастер Арт концерт 

 14. 01. 2020. – Музеј Народног позоришта – Мастер Арт вариације 

 16. 01. 2020. – Галерија Народног музеја – Заједнички концерт“ Представљамо младе“ 

 22. 01. 2020. – Италијански КЦ – Матер Арт варијације 

 30. 01. 2020. – Музеј Позоришне уматности – Мастер Арт варијације 

 31. 01. 2020. – Руски дом - Свечани концерт поводом отварања Међународног такмичења                                  

„ Даворин Јенко“  

 09. 03. 2020. – САНУ - Концерт лауреата Међународног такмичења „Даворин Јенко“  

 

Због епидемиолошке ситуације и проглашења  ванредног стања изазвано вирусом ковид – 19, 

планирани наступи ученика, концерти, гостовања су отказани.     

 

 

.                                                         Координатор тима 

Весна Милосављевић                                                                                                                   
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4. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА 
 

 

4.1. СТРУЧНИ САРАДНИК – 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 2019/20. 

годину. Послови и задаци обављени су према следећим подручјима рада: 

 

 

4.1.1. ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 

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, родитељима 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. 

 Подршка ученицима који имају шира интересовања и жеље да се пријаве за програме које 

нуди Истраживачка станица Петница, писање мишљења психолога на основу тестирања 

Векслеровим индивидуалним тестом интелигенције (једна ученица). 

б) Рад са више ученика поводом проблема са изостанцима и дисциплином.  

 Сарадња са одељенским старешинама и појачан васпитни рад са ученицима. 

 Праћење ефеката предузетих мера. 

 

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 одељенских заједница. 

 

 Час одељењске заједнице I разреда СМШ одржана је 25.09.2019. са темом „Технике успешног 

учења”. Тема је обрађена само са 4 ученице, што није задовољавајуће. У будуће треба водити 

изостанке и тражити оправдања због тога што је програм обавезан. 

 Посета одељењске заједнице I разреда СМШ теоретског одсека обављена је 04.10.2019. Било 

је речи о правилима понашања и новој матури. 
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 На часовима одељенског сарешине III и IV разреда СМШ, који су одржани 17. 12. 2019. 

реализована је радионица „Час инклузивне културе” Ученици су учествовали у радионицама 

које су реализовали волонтери организације „КМК инклузивна група”.  

в) Ученици III године СМШ имали су прилику да у оквиру редовне наставе психологије, 

29.10.2019. учествују у реализацији експеримента о формирању прве импресије на основу 

истраживања Соломона Аша. Час је послужио да се наведена тема обради искуствено, да се 

ученицима омогући да уживо  испрате извођење психолошког експеримента и да самостално изведу 

закључаке на основу добијених података. На тај начин је обрађена и тема опажања других особа и 

стереотипа и предрасуда као друштвено најштетнијих грешака у опажању особа. 

 

г) Ученици III разреда СМШ су се у току октобра и новембра бавили самоанализом и на тај начин 

обрадили тему атрибуције и фундаменталне грешке атрибуције, тј. склоности да будемо строжи у 

процени узрока туђег непожељног понашања. Циљ овог задатка било је подстицање ученика да   

сагледају понашање других особа из више углова и да заузму став који ће им олакшати решавање 

могућих конфликата у будућности. 

 

д) Учешће у реализацији квиза за ученике СМШ одржаног 25.12.2019. 

 

ђ) Ученици III разреда СМШ су за време ванредног стања  и наставе на  даљину имали прилику 

да се баве темом развоја моралног расуђивања према Лоренсу Колбергу. Задатак решавања тзв. 

Хајнцове дилеме одвијао се у  периоду, од 07. 04. 2020. до 27. 04. 2020. Већина ученика је 

учествовала у  задатку уз консултације са мном и међусобну сарадњу. Овај задатак би био  много 

ефективнији да је обављен уживо. Ученици су подстакнути на размишљање о моралу и природи 

моралних чинова, о односу закона, друштвених норми и правде и ситуацијама када су закон и морал 

у сукобу. 

 

 е) У току ванредног стања ученици III разреда СМШ имали су прилику да се баве и темама 

конфликата, фрустрација и механизама одбране. Добили су  задатак да пронађу сопствене примере 

различитих врста конфликата, фрустрација и механизама одбране што је од захтевало посматрање 

понашања људи у у њиховом окружењу, као и самопосматрање. Ту вежбу су радили од 14. 04. 2020. 

до 20. 04. 2020. Оба задатка на којима су радили подстакли су их да анализирају сопствене поступке и 

одлуке и да објективније сагледају себе. 

 

 

4.1.2. ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ РАД И САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

 

а) Разматрање карактеристика личности и способности ученика са различитим тешкоћама са 10 

професора ОМШ и СМШ и заједничко планиање даљих педагошких поступака. 

 

б) Редовна сарадња са одељенским старешинама (изостајање, понашање, успех, праћење 

напредовања, појачан васпитни рад са ученицима, повремена сарадња у реализацији часова 

одељенског старешине). 

 

в) Сарадња са шефовима одсека и директором. 

 

г) Саветодавни рад са одељенским старешинама ради што бољег разумевња и помоћи ученицима 

са тeшкоћама карактеристичним за адолесцентни период. 

 

д) Помоћ приправницима у процесу увођења у самосталан рад наставника.  

 

ђ) Координација рада Тима за инклузивно образовање.  
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e) Оснаживање и унапређивање рада одељенских заједница. Посећено је укупно 3 часа одељенске 

заједнице уз реализацију радионица и других активности. 

 

ж) Посећено је укупно 19 часова 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 11. 09. 2018. одржана је презентација резултата самовредновања 

у школској 2018/19. години.  

 

 

4.1.3. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

а) Саветодавни рад са 11 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. 

 

г) Реализација предавања „Чиниоци успешности у музичком образовању” за родитеље ученика I 

разреда ОМШ. И поред тога што је информација о предавању стигла до већине родитеља дошло је 

свега 14. Родитељи су постављали питања и саопштавали своја искуства. Предавање је било оцењено 

као информативно и корисно. 

 

 

4.1.4. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА 

 

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. 

 

4.1.5. 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. 
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4.1.6. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

в) Прикупљање грађе за истраживање. 

 

г) Конструкција упитника за самовредновање области Настава и учење. 

 

д) Конструкција и администрирање упитника за праћење реализације и евалуацију Развојног 

плана школе. 

 

ђ) Спровођење Евалуације рада наставника ООН у новембру 2019. године. 

 

е) Спровођење истраживања о насиљу у школи у марту 2020. године. 

 

 

4.1.7. 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. 

 

 

4.1.8. УЧЕШЋЕ У СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

 

а) Наставника индивидуално: 

 

 Давање стручних савета и сугестија у раду са ученицима и личном усавршавању. 

 

б) Психолога: 

 

 Присуство секцијама психолога средњих школа, наставника психологије и састанцима актива 

психолога музичких школа. 

 Индивидуално изучавање литературе из области психологије музике. 

 

 

4.1.9. 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.  

 

 

 

4.1.10. САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА 
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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 

 

 

4.2.СТРУЧНИ САРАДНИК - ПЕДАГОГ 

 

4.2.1. 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: 

 

 

 4.2.2.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 и одељењског већа. Учестовање у изради планова  других тимова у 

којима сам члан. Израда плана усавршавања унутар установе. 

 Учествовање у изради плана јавних часова, смотри и испита. 

 Израда плана посете часовима редовне наставе и ваннаставним активностима. 

 Пружање помоћи при планирању огледних часова. 

 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 недељног оперативног плана општеобарзовне наставе за време ванредног стања. 

 Урађен нови школски програм за СМШ. 

 Израда плана полагања испита за убрзано напредовање ученика. 

 План појачаног васпитног рада са ученицима. 

 Пружање помоћи при изради плана рада ученичког парламента. 

 Планирање активности у оквиру самовредновања у сарадњи са психологом. 

 Планирање и организација текућих активности са психологом Аницом Бајагић. 

 

4.2.3. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
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Праћење васпитно-образовног рада је вршено из различитих углова са циљем побољшања 

истог.Овогодишња област у оквиру самовредновања је настава и учења тако да су појачане 

активности везане за праћање и вредновање настаног процеса.  

- 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.Настава је праћена на одељењима Лабудово брдо, Бранко Ћопић и Барајево. 

- Константно се врши преглед и анализа педагошке документације.Урађен је преглед књиге 

евиденције васпитно образовног рада за СМШ. Такође је урађен нови протокол о посматрању 

часа индивидуалне наставе.Направњен је предлог описног оцењивања за први разред ОМШ. 

- Посећено је 23 часa са циљем анализе васпитно-образовног процеса процеса као и подршке 

ученицима. 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. 

- Испраћена је реализација огледних часова (гитарски одсек,гудачки одсек,оон) и извршена 

анализа са наставницима.Посећено укупно 5 огледних часова. Наставници су врло 

заинтересовани за овај вид усавршавања и сарадње. Постоји напредовање у реализацији 

оваквих часова. 

- Посећени су интерни (1),јавни часови (2) ,смотре (3) и концерти (2). 

- Рад са психологом на изради упитника за самовредовање. 

- Извршена квалитативна анализа успеха ученика квалификационом периоду. 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. 

- Прегледани су дневници рада за индивидуалну,групну и општеобразовну наставу. 

- Током ванредне ситуације док је трајала настава на даљину максимално је испраћен наставни 

процес од стране руководилаца стручних већеа као и са моје стране. Посебно је посвећена 

пажња реализацији општеобразовних предмета. 

- Урађен је Гугл упитник о квалитету наставе на даљину који је обухвтао наставнике, ученике и 

родитеље. Извршена је квалитативна анализа података а извештај достављен просветном 

саветнику. Резултати се налазе у прологу. 

- Редовно праћење оцењивања ученика у програму Галис. 

4.2.4. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

 

Рад са наставницима се манифестовао кроз различите активности како индивидуално тако и групно. 

 

- Посећено је 21 час 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. 

- Током ванредног стања пружена сва неопходна помоћ наставницима при реализацији наставе 

на даљину. Од планирања наставног процеса,избора платформе за учење и помоћи при избору 

техника и метода 
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- Постоји констанатна сарадња са наставницима при планирању и реалиацији допунске и додатне 

наставе. 

- У оквиру приправничког стажа рађено је са Драганчетом Павловићем на унапређивању 

наставног процеса и оцењивању.Са приправници који су полагали испит за лиценцу обрађиване 

су педагошке ситуације. 

- Организовање часа у оквиру приправничког стажа за Драганчета Павловића и Душана 

Поповића Липовца, као и писање извештаја. 

- Сарадња са одељењским старешинама је била одлична. Рађено је на превазилажењу васпитних 

проблема у оквиру одељења,као и на индивидуалном плану.Обављењно је више разовора са 

родитељима у сарадњи са одељењским старешинама. Овај вид сарадње је добар и даје 

резултате.Организовани су састанци са одељењским старешинама у циљу анализе успеха 

ученика. 

- Пружена је помоћ наставницима при избору метода и техника оцењивања. 

 

4.2.5. 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. 

 

- Обављено је 11 разговора са ученицима у циљу превазилажења проблема у учењу и мотивацији, 

пружање подршке и појачаног васпитног рада. 

- Успоставили смо сарадњу са „Удружењем студената са хендикепом“ и њихови чланови су 

реализовали радионицу о инклузији ученицима трећег и четвртог разреда. 

- У оквиру подршке ученику успоставили смо добру сарадњу са ОШ „Кнез Сима Марковић“. 

- Учествовање у раду ученичког парламента кроз његово конституисање , презентацију резултата 

самовредновања и плана рада. 

- Оформљен је Вршњачки тим и са њима се радило на едукацији. 

 

4.2.6. РАД СА РОДИТЕЉИМА 

 

Обављено је 6 разговора 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 2018/19 и резултати 

самовредновања, као и полугодишњи извештај о раду школе за школску 2019/20 годину. 
  

 

 

4.2.7. 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 комуникацја. Анализа успеха и  мерама 

побољшања су биле теме конструктивног рада. 
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- 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. 

 

4.2.8. 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: 

 

 Портфолио-октобар 

 Организовање свих акредитованих обука које се реализују у просторијама школе. Комплетно 

вођење евиденције о стручном усвршавању запослених. 

 У оквиру рада школског одбора презентован је извештај о годишњем раду школе за шк. 

2018/19 годину. 

 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. 

 Презентован извештај о раду школе за шк.годину 2018/19 и резлутати самовредновања 

школском одбору, као и полугодишњи извештај о раду школе за школску 2019/20 годину .  

 Члан у испитним  комисијама. 

 

 

4.2.9. САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЛОКАЛНОМ 

САМОУПРАВОМ 

 

- Организовано предавање Ранка Рајовића за наставнике и родитеље у просторијама школе. 

- Учествовала на састанцима директора школа Раковице. 

- Делегат у раду скупштине Педагошког друштва.Координатор развојног тима Педагошког 

друштва Србије. 

- Организовала и реализовала састанаке секције стручних сарадника у музичким школама. 

- Члан радне групе за израду предлога новог наставног плана и програма за СМШ. 
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4.2.10. 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. 

- Координатор за полугодишњи и годишњи извештај о раду школе за шк. год 2018/19. 

- Стручно усвршавање у оквиру Педагошког друштва Србије. 

- Стручно усвршавање унутар установе и похађање акредитованих обука. 

Научни скупови и конференције: 

 

 Учествовала у националном научном скупу „Партиципација у образовању-педагошки 

(п)огледи“ на Филозофском факултету у Београду. 

 Међународна конференција психологија и музика-интердисциплинарана сусретања 

 Онлајн дидактика 

 Акредитоване обуке:  

 НТЦ систем учења 

 Како лако до креативног учења 

 Примена мотивационих техника у настави 

 Одрастање без алкохола,дроге,коцке ,секти и насиља 

 Обука о самовредновању 

 

 Рад на информатору школе, годишњем извештају школе, плану рада школе и свим другим 

документима. 

 Израда извештаја о спровођењу плана интегритета. 

 Израда полугодишњег и годишњег извештаја о раду школе. 

 Праћење закона и прописа. 

 

Стручни сарадник - Педагог 

Емилија Марковић 

 

 

 

5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРУГИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
 

 

5.1. ШКОЛСКИ ОДБОР 

 

Школски одбор је одржао две седница током првог полугодишта(12.09.2019 и 30.12.2019), ), а током 

другог полугодишта једн  редовна (28.02.2020. године) и три електронске седнице. 

На седницама је разматран Извештај о раду школе за шк. 2018/19 године, Извештај о раду директор, 

Извештај о самовредновању за шк. 2018/19 годину, План рада школе и директора за шк. 2019/20 
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годину.Планом стручног усавршавања за 2019/20 годину. Као и финансиским планом школе за 2020 

годину и правилником о заштити података о личности. Такође је разматран извештај о раду школе за 

школску 2019/20 школску годину и Извештај о раду директора школе за полугодиште. Чланови 

одбора су усвојили извештај о попису имовине школе за 2019. годину.  

На електронским седницама Школског одбора усвојена су Правила понашања у време епидемије 

изазване вирусом Covid-19, као и измене финансијског плана школе за 2019. годину.  

Такође, на трећој седници је усвојен нови план наставе и учења за средњу музичку школу 

 

 Школски одбор ради у саставу: 

 

1. Наташа Љубичић (из реда социјалних партенера)- председник 

2. Златко Караферић (из реда социјалних партнера) 

3. Маријана Бутулија (из реда социјалних партнера) 

4. Милутин Милосављевић (из реда запослених) 

5. Сања Булбић (из реда запослених) 

6. Синиша Грудић (из реда запослених) 

7. Предраг Шолаја (из реда родитеља) 

8. Јована Ружић (из реда родитеља) 

9. Ранка Петровић (из реда родитеља) 

 

Председник Школског одбора 

Наташа Љубичић 

 

 

 
5.2. САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља је имао једну седнице током првог полугодишта (12.09.2019). На првом састанку је 

конституисан нов савет родитеља. Савет родитеља чине 16 чланова: 4 са клавирског одсека, 2 са 

гудачког, 2 са дувачког, 2 са гитаре, 1 са соло певања,1 са одсека хармонике за ОМШ и 1 представник 

родитеља СМШ из сваког разреда. Председник Савета родитеља је Милијана Весић, заменик Алекић 

Павле. 

Чланови Савета родитеља за школску 2019/20годину су:  

 

Клавири: 

Мила Шкорић 

Зорица Марјановић  

Павле Алексић 

Александар Павловић 

 

Хармонике:  

Весна Чукић  

 

Гудачи:  
Владимир Арсић 

Петровић Ранка  

 

Гитаре: 

Драгана Ристић  

Ана Михајловић 

 

Дувачи: 

Тамара Зечевић 

Бесна Козомора  
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Соло  певачи: 
Марија Бацковић 

 

Смш: 

I Томислава Гроздановић Греговић 

II Сања Анастасијевић  

III Милијана Весић  

IV Јеремић Славица  

 

Савет родитеља се бавио Извештајем о раду школе за шк. 2018/19 годину, Извештајем о 

самовредновању за шк. 2018/19, Планом рада школе и директора за шк. 2019/20. 

Родитељи су обавештени о радовима у школи током летњег периода.Као изнамљивањем сале за 

фзичко васпитање и осигурање ученика. . На другом састанку разматран је извештај о успеху и 

дисциплину ученика, на полугодишту школске 2019/20. На тој седници су се присуни сложили да се 

ђачки динар користи искључиво у нужне сврхе. 

 

 

Председник Савета родитеља 

Милијана Весић 

 

 

 
5.3. УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ  

 
Конститутивна седница Ученичког парламента Средње музичке школе „Даворин Јенко“ одржана је 

09. 09. 2017. године. Потврђени су мандати ученика: 

 

IV разред СМШ:  

  

Ангелина Јеремић 

Љубица Гојковић 

Милица Томовић 

 
III разред СМШ:  

 

Вокално инструментални одсек:  

Анђела Бекрић 

Димитрије Голднер 

 
Теоретски одсек:  

Јована Бешовић 
 

II разред СМШ:  

 

Вокално инструментални одсек:   

Мина Јекић 

Николија Радовановић 

 
Теоретски одсек:  

Сара Караџић 
 

I разред СМШ: 
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Вокално инструментални одсек:   

Петра Греговић 

Сандра Карагуновић 

 
Теоретски одсек:  

Тијана Минић 

 
За председника Ученичког парламента једногласно је изабран Димитрије Голднер. За 

потпредседника Ученичког парламента једногласно је изабрана Анђела Бекрић. За секретара 

Ученичког парламента једногласно је изабрана Милица Томовић. Као представници ученика у 

проширеном сазиву Школског одбора Музичке школе „Даворин Јенко“ именовани су Урош Перић и 

Тара Јакшић. За чланове Вршњачког тима за превенцију насиља предложене су и прихваћене Марија 

Ђорђевић, Анђела Бекрић и Вишња Илић. Присутни представници Парламента упознати су са 

Пословником, као и са Планом активности Парламента за школску 2019/20. са чиме су сви били 

сагласни. Ученицима су саопштени и резултати самовредновања кључне области Подршка 

ученицима. 

Треба нагласити да се представници Ученичког парламента од прве седнице нису више састајали, 

иако су их одговорни наставници и стручни сарадници подсећали да им је то обавеза. . У другом 

полугодишту je било покушаја да се окупе представници ученичког парламента како би се 

размотрили проблеми и могућа решења. Са увођењем ванредног стања због пандемије корона вируса 

прекинут је даљи рад на томе. 
 

Координатор ученичког парламента 

Аница Бајагић 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НОТОТЕКЕ  

 

У школској 2019/2020. 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 школе. Остварена је сарадња са свим одсецима кроз издавање 

уџбеника, позајмицу нота и звучне грађе 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. Будући да је планирано да се у наредној шкослој години (2020-2021.) евиденција часова 

и других активности води у елекстронској форми, нототекари су, као школске координатори за 

есДневник, у јулу и августу месецу 2020. године интензивно радиле на припреми програма као и на 

упознавању наставника и стручних сарадника са радом у истом.   
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Попуњавање фонда: 

Од новчаних средстава добијених од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, (на 

основу Одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја, број 610-00-01562/2019-07 од 

22.11.2019. године о 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 11.142,20 динара. Захваљујући овим средствима обновљен је и 

проширен фонд нототеке. Поред тога, поклоном је (од 1 дародаваца) добијено 32 наслова (комисијски 

процењена вредност 2.500.00 динара), што је обогатило фонд литературе за клавир.  

 

Стручно усавршавање: 

Нототекари су у току школске 2019/2020. године похађали следеће семинаре: „Центар за едукацију и 

управљање пројектима – Радионица за израду пројеката образовних установа“, „Новине и примена 

општих и финансијских прописа у јавном и у приватном сектору“, „Међународна конференција 

психологија и музика – интердисциплинарна сусретања“, „НТЦ систем учења – развој креативног и 

функционалног размишљања“, „Како лако до квалитетног учења – примена мотивационих техника у 

настави“. (Наташа Крстић је похађала „Обука библиотекара за унос подата у нову МБС базу“.) 

 

Ревизија: 

Ревизија нототечког фонда започета 2017. године и вођена у интерном е-програму, до октобра месеца 

2019. године обухватила је евиденцију 414 монографских публикација, 4075 музикалија, 42 примерка 

старе и ретке књиге (према интернојј класификацији страра и ретка књига обухвата издања објављена 

у првој половини 20. века) и 399 примерака звучне грађе (Аудио ЦД). Међутим, ревизија је 

обустављена након посете инспекције из Библиотеке града Београда (Одељење за унапређење 

библиотечке делатности) када су изречене одређене мере о ревидираном евидентирању и уносу 

библиотечке грађе. Ново инветарисање библиотечке грађе започето је у октобру месецу 2019. године, 

али због епидемиолошке ситуације привремено је обустављена. 

 

Наташа Крстић 

Катарина Симоновић 

 

 

 

5.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СЕКРЕТАРА  

 

 

Извештај о раду секретара током школске 2019/2020 године, односи се на њен други део, тачније 

период од фебруара месеца 2020. године. 

 

Секретар школе  је своје послове и обавезе обављао у складу са планом  рада, као и у складу са 

Мерама Владе Републике Србије које су ступиле на снагу 16.03.2020. године, након проглашења 

ванредног стања у Републици Србији, изазваног епидемијом вируса Covid-19.  

 

Сходно томе, послови и обавезе се односе на:  

 

 учествовање у раду Школског одбора (припремање седница, давање објашњења и мишљења, 

активности везане за израду и спровођење одлука, присуствовање седницама и др. ). Одржана 

је једна редовна седница и две електронске, од којих једна у ванредним околностима, ради 

доношења Правила понашања у време епидемије изазване вирусом Covid-19.  

  учествовање у раду  Савета родитеља (једна редовна седнице); 

 Доношење одлука и решења који се односе на рад школе у ванредним околностима, радом од 

куће наставног и ненаставног особља. 

 Подношење Управи јавних набавки Годишњег извештаја за 2019. годину и кварталних 

извештаја за 2020. годину, спровођење поступака набавки ). 
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 Спровођење активности везаних за узимања у закуп сале за извођење  редовне наставе 

физичког васпитања  

 поступак набавке у сарадњи са Општином Раковица (везано за радове) 

 Изради разне врсте извештаја и табела  

 Спроведен је "Јавни конкурс" за пријем у радни однос наставника на неодређено време, 

окончан у законском оквиру, и том приликом примљено 23 професора у дванаест категорија. 

 кадровски послови, односно послови за: спровођење поступка за       заснивање радног односа 

са наставником или стручним сарадником,  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, за послове здравствене заштите радника, послове права 

радника из Колективног уговора и остале законске регулативе, су обављани у року и на 

ефикасан и професионалан начин. 

 Извршене су промене шифрарника у вези са стручном спремом и радним местом запослених 

у Школи 

 Такоће, извршене су корекције радног стажа запослених, по налогу Министарства финансија-

Управе за трезор, а у циљу усаглашавања података из матичних евиденција. 

  вођење статистичких података  који се односе на запослене у школи  

 израда Решења о радноправном статусу, правима, обавезама и одговорности запослених. 

 послови везани за рад и надзор инспекција, судова и других државних органа .  

 послови везани за противпожарну запштиту  и заштиту на раду, у оквиру којих је секретар 

положио испит из противпожарне заштите и  стекао Лиценцу- Лице за заштиту од пожара 

 

Закон о начину утврђивања максималног броја запослених у јавном сектору,  је школама 

створило обавезу поступања везаних за вишак запослених, приказивање броја запослених са непуним 

радним временом  и потреба за запосленима у школској 2019/20. години као и права на старосну 

пензију одређеног броја 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 Правила понашања у време епидемије изазване вирусом Covid-19, 

Обавештења и изјава за родитеље и запослене о моделу наставе за школску 2020/2021 годину.  

 

Секретар школе, 

Милица Мишић, дипл. правник 

 

 

 

 

5.6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШЕФА РАЧУНОВОДСТВА 

 

 

Школска 2019/2020.година обухвата период од септембра 2019.године до августа 2020.године и 

укључује послове везане за обавезе извршења како текуће, свекодневне, тако и кварталне и годишње 

извештаје. 

Следећи послови и обавезе односе се на: 

- 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 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 

- израда Плана набавки на годишњем нивоу ( тимски рад) 

- израда предлога и Финансијског плана за сваку годину (тимски рад) 
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- 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 

- квартално извештавање Градском Секретаријату о трошењу средстава РМТ-а  

- 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 

- потраживање повраћаја акцизе на течна горива Пореској управи и повраћај истих средстава на 

рачун Извршења буџета града по добијању истих 

- израда извештаја за Савет родитеља о примљеним и утрошеним средствима ђачкогфонда 

- 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 до 31.01. и достављање запосленом 

- 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 

- израда и попуњавање образаца Пореза на имовину и подношење обраде података преко Портала 

надлежној служби Пореске управе 

- 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 

и боловања преко 30 дана 

- израда образаца СВИ1 и СВИ2  о стању опреме под 31.12.2019. 

- извештаји поднети РДИ за претходну годину о стању опреме под 31.12.2019. 

 

 

С обзиром да су ступиле на снагу мере владе Републике Србије 16.03.2020. године поводом 

проглашења ванредног стања због епидемије вируса Covid 19, послове и обавезе смо обављали ван 

канцеларије школе. Активна сарадња са Управом за трезор и Градским Секретаријатом се углавном 

обављала слањем мејлова као и са Пореском и Школском Управом. 

 

 

                                                                                          

 

Шеф рачуноводства 

                                                                                     

                                                                                              Биљана Красић 

 

 

5.7. ИЗВЕШТАЈ О ОБЛАСТИ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ 
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5.7.1. УВОД 

 

Акционим планом за школску 2019/20. годину било је предвиђено самовредновање кључне 

области квалитета Настава и учење. У извештају су размотрени резултати анкетирања наставника, 

родитеља и ученика средње музичке школе и завршних разреда основне музичке школе, као и други 

извори података (протоколи са посета часовима, подаци о стручном усавршавању запослених, подаци 

о реализацији огледних часова итд). Испитивањем су обухваћени следећи индикатори кључне 

области квалитета Настава и учење: 

 

- Наставник ефикасно управља процесом учења на часу: 

 Ученику су jасни циљеви часа/исходи учења и зашто то што jе планирано треба да научи; 

 Ученик разуме обjашњења, упутства и кључне поjмовe; 

 Наставник успешно структурира и повезуjе делове часа користећи различите методе (облике 

рада, технике, поступке…), односно спроводи обуку у оквиру занимања/профила у складу са 

специфичним захтевима радног процеса; 

 Наставник поступно поставља питања/задатке/захтеве различитог нивоа сложености; 

 Наставник усмерава интеракциjу међу ученицима тако да jе она у функциjи учења (користи 

питања, идеjе, коментаре ученика, подстиче вршњачко учење); 

 Наставник функционално користи постоjећа наставна средства и ученицима доступне изворе 

знања. 

 

- Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика: 

 Наставник прилагођава захтеве могућностима сваког ученика; 

 Наставник прилагођава начин рада и наставни материjал индивидуалним карактеристикама 

сваког ученика; 

 Наставник посвећуjе време и пажњу сваком ученику у складу са његовим образовним и 

васпитним потребама; 

 Наставник примењуjе специфичне задатке/активности/материjале на основу ИОП-а и плана 

индивидуализациjе; 

 Ученици коjима jе потребна додатна подршка учествуjу у заjедничким активностима коjима 

се подстиче њихов напредак и интеракциjа са другим ученицима; 

 Наставник прилагођава темпо рада различитим образовним и васпитним потребама ученика. 

 

- Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе на часу: 

 Активности/радови ученика показуjу да су разумели предмет учења на часу, умеjу да примене 

научено и образложе како су дошли до решења; 

 Ученик повезуjе предмет учења са претходно наученим у различитим областима, 

професионалном праксом и свакодневним животом; 

 Ученик прикупља, критички процењуjе и анализира идеjе, одговоре и решења; 

 Ученик излаже своjе идеjе и износи оригинална и креативна решења; 

 Ученик примењуjе повратну информациjу да реши задатак/унапреди учење; 

 Ученик планира, реализуjе и вреднуjе проjекат у настави самостално или уз помоћ 

наставника. 

 

- Поступци вредновања су у функциjи даљег учења: 

 Наставник формативно и сумативно оцењуjе у складу са прописима; 
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 Ученику су jасни критериjуми вредновања; 

 Наставник даjе потпуну и разумљиву повратну информациjу ученицима о њиховом раду, 

укључуjући и jасне препоруке о наредним корацима; 

 Ученик поставља себи циљеве у учењу; 

 Ученик уме критички да процени своj напредак и напредак осталих ученика. 

 

- Сваки ученик има прилику да буде успешан: 

 Наставник и ученици се међусобно уважаваjу, наставник подстиче ученике на међусобно 

уважавање и на конструктиван начин успоставља и одржава дисциплину у складу са 

договореним правилима; 

 Наставник користи разноврсне поступке за мотивисање ученика уважаваjући њихове 

различитости и претходна постигнућа; 

 Наставник подстиче интелектуалну радозналост и слободно изношење мишљења; 

 Ученик има могућност избора у вези са начином обраде теме, обликом рада или материjала; 

 Наставник показуjе поверење у могућности ученика и има позитивна очекивања у погледу 

успеха. 

 

У новембру 2020. године спроведена је евалуација рада наставника општеобразовне наставе. 

Резултати анкете већ су употребљени за побољшавање различитих аспеката рада наставника. Сви 

наставници, чији су рад ученици средње музичке школе имали прилику да оцене, добили су повратну 

информацију и препоруке за унапређивање рада. Процењeни су следећи елементи рада наставника: 

 

- Квалитет наставе: 

 

 Начин предавања који ученике подстиче да учествују у предвиђеним активностима и да што 

више науче на самим часовима; 

 Добро познавање предмета и степен припремљености часова; 

 Колико је ученик научио на часовима датог наставника; 

 Стил предавања, одабране наставне методе и начин провере знања који подстиче ученике да 

мисле и да уче са разумевањем. 

 

- Однос наставника према ученицима: 

 

 Обраћање ученицима са уважавањем; 

 Добронамерна реакција на грешке ученика, охрабрење ученика да исправе недостатке у раду 

и давање савета како да превазиђу тешкоће; 

 Спремност наставника да ученицима да додатна објашњења. 

 

- Оцењивање: 

 

 Јасно саопштавање и образлагање критеријума оцењивања; 

 Доследна примена дефинисаног критеријума оцењивања; 

 Узимање у разматрање више релевантних чинилаца при оцењивању (савладаност програма, 

уложени труд, рад на часу, поседовање наставног материјала на часу, реалне могућности 

ученика, предзнање и услови у којима ученици уче и живе); 

 Склад између онога што наставник пружа ученицима на часовима и његових захтева при 

проверавању знања ученика; 
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 Примена више техника при оцењивању постигнућа ученика (усмена провера знања, писмене 

вежбе и контролни задаци, преглед домаћих задатака, процена учешћа у дебатама и групним 

активностима, процена пројеката које ученици израђују итд); 

 Степен строгости критеријума наставника. 

 

Као један од инструмената за прикупљање података требало је да буде употребљена анкета 

написана на основу индикатора наведених у Правилнику о стандардима квалитета рада установе из 

2018. године. Анкета је осмишљена као низ тврдњи праћених двема четворостепеном скалама 

процене на којима се испитаници опредељују у којој мери сматрају одређену тврдњу важном, 

односно истинитом или присутном у раду школе. Анкета има три форме чији је садржај прилагођен 

одговарајућим категоријама испитаника.  

Овим упитником анкетирани су само родитељи у првој половини марта, пред увођење ванредног 

стања због епидемије корона вируса. Анкетирање наставника и ученика било је планирано пред крај 

марта и у току априла, али тај план није било могуће остварити због промене ситуације, а смим тим и 

промене потреба. Треба нагласити да већи део узорка родитеља чине представници Савета родитеља. 

Остатак узорка чине родитељи ученика средње музичке школе. Укупно је било 28 испитаника. 

Резултати овог истраживања биће детаљније обрађени у главном делу извештаја. 

Још једна анализа наставе изведена је у току ванредног стања ради утврђивања ефикасности и 

квалитета наставе на даљину. Наменски су направљени упитници за ученике, наставнике и родитеље. 

Све три категорије испитаника процењивале су своје сналажење у новонасталој ситуацији пандемије 

и наставе на даљину, потешкоће које су имали итд. Резултати анкете дати су у главном делу 

извештаја. 

 

 

5.7.2. РЕЗУЛТАТИ САМОВРЕДНОВАЊА РОДИТЕЉА И АНАЛИЗА ПОДАТАКА 

1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу 

 

У табели 1.1. изложени су резултати самовредновања значаја првог стандарда кључне области 

Настава и учење од стране родитеља наших ученика. Глобална оцена овог стандарда је 3.84, што нам 

показује да родитељи овај аспект рада наставника сматрају врло важним. Детаљан приказ оцена 

значаја појединих ставки дат је у табели 1.1. Сви индикатори су оцењени највишом оценом 4. 

 

Табела 1.1. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу – процена значаја. 

Тврдња/исказ N М σ 

1. Наставници мом детету дају упутства и објашњења која су 

прецизно формулисана и јасна. 
28 3.82 0.39 

2. Наставници добро осмишљавају часове и организују 

активности које помажу деци да боље разумеју и савладају 

знања и вештине предвиђене наставним планом и програмом. 
28 3.89 0.31 

3. Наставници усмеравју комуникацију на часу тако да буде 

подстицајна за учење (користе питања, идеје, коментаре 

ученика). 
28 3.82 0.39 

4. Наставници се труде да промене начин рада са децом ако не 

даје планиране резултате. 
28 3.82 0.48 

 

У табели 1.2. дате су оцене родитеља о присуству наведених аспеката рада код наставника наше 

школе. Глобална оцена присутности је значајно нижа од глобалне оцене значаја истих индикатора 

(3.20).  

 

Табела 1.2. Наставник ефикасно управља процесом учења на часу – процена присутности. 



Годишњи извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2019/2020. годину 

 

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

74 

 

Тврдња/исказ N М σ 

1. Наставници мом детету дају упутства и објашњења која су 

прецизно формулисана и јасна. 
28 3.29 0.60 

2. Наставници добро осмишљавају часове и организују 

активности које помажу деци да боље разумеју и савладају 

знања и вештине предвиђене наставним планом и програмом. 
28 3.32 0.86 

3. Наставници усмеравју комуникацију на часу тако да буде 

подстицајна за учење (користе питања, идеје, коментаре 

ученика). 
28 3.14 0.93 

4. Наставници се труде да промене начин рада са децом ако не 

даје планиране резултате. 
28 3.04 0.92 

 

Све ставке су оцењене као ниво квалитета 3, што упућује на закључак да наставници наше школе, 

по мишљењу родитеља, ефикасно управљају процесом учења, али да постоји потреба за  

побољшавањем овог стандарда. 

 

2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама учеика  

Детаљан приказ процена другог стандарда квалитета области Настава и учење дат је у табели 2.1. 

Општа оцена значајности овог стандарда квалитета коју су родитељи дали је 3.65. То одговара нивоу 

квалитета 4. Већина родитеља ове елементе рада наставника сматра веома важним. 

 

Табела 2.1. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика – 

процена значаја 

Тврдња/исказ N М σ 

 5. Наставници укључују моје дете у рад на часу према 

његовим/њеним могућностима. 
28 3.71 0.46 

6. Наставници прилагођавају темпо рада могућностима мог 

детета. 
28 3.57 0.74 

7. Наставници посвећују време мом детету у складу са 

његовим/њеним образовним потребама. 
28 3.68 0.55 

 

У табели 2.2. дате су оцене степена присутности наведених елемената рада у нашој школи. Општа 

оцена је 3.27 што одговара нивоу квалитета 3. Опште мишљење родитеља је да је и овај аспект рада 

наставника задовољавајући, али да постоји простор за побољшање. Сви индикатори овог стандарда 

квалитета оцењени су тројкама. 

 

Табела 2.2. Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика – 

процена присутности 

Тврдња/исказ N М σ 

 5. Наставници укључују моје дете у рад на часу према 

његовим/њеним могућностима. 
28 3.32 0.90 

6. Наставници прилагођавају темпо рада могућностима мог 

детета. 
28 3.25 0.93 

7. Наставници посвећују време мом детету у складу са 

његовим/њеним образовним потребама. 
28 3.25 0.97 

 

 

3. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу  

 

Следећих пет индикатора односе се на стицање знања, вредности и вештина на часу. Родитељи су 

значај ових елемената рада наставника оценили општом оценом 3.70 што одговара нивоу квалитета 4. 
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Приказ оцена појединих индикатора дат је у табели 3.1. Сви индикатори су оцењени највишом 

оценом. Родитељи су махом уверени да је овај аспект рада наставника изузетно важан. 

 

 

Табела 3.1. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу 

– процена значаја 

Тврдња/исказ N М σ 

8. Наставници подстичу моје дете да активно учествује у раду 

на часу. 
28 3.71 0.53 

9. Наставници подстичу моје дете да користи доступне изворе 

знања. 
28 3.64 0.56 

10. Наставници уче моје дете како да процењује тачност или 

примереност сопствених и туђих идеја, одговора и решења. 
28 3.64 0.56 

11. Наставници подстичу и, ако је потребно, помажу мом детету 

да образложи како је дошло до решења неког задатка/проблема. 
28 3.68 0.48 

12. Наставници уче моје дете да користи различите начине за 

решавање проблема. 
26 3.85 0.37 

 

Присутност наведених елемената рада оцењена је општом оценом 3.23 што је, опет, за целу оцену 

ниже од процене њиховог значаја. Сви индикатори ове области квалитета оцењене су тројком (табела 

3.2.). Родитељи су углавном задовољни овим аспектом рада наставника, али сматрају да постоји и 

могућност побољшања. 

 

Табела 3.2. Ученици стичу знања, усвајају вредности, развијају вештине и компетенције на часу 

– процена присутности 

Тврдња/исказ N М σ 

8. Наставници подстичу моје дете да активно учествује у раду 

на часу. 
28 3.21 0.88 

9. Наставници подстичу моје дете да користи доступне изворе 

знања. 
28 3.25 0.89 

10. Наставници уче моје дете како да процењује тачност или 

примереност сопствених и туђих идеја, одговора и решења. 
28 3.18 0.82 

11. Наставници подстичу и, ако је потребно, помажу мом детету 

да образложи како је дошло до решења неког задатка/проблема. 
27 3.11 0.80 

12. Наставници уче моје дете да користи различите начине за 

решавање проблема. 
26 3.38 0.75 

 

 

4. Поступци вредновања су у функцији даљег учења  

 

Елементи рада који су описани у показатељима за четврти стандард односе се на оцењивање 

знања и његов значај за унапређивање учења. Родитељи су степен значајности овог стандарда 

оценили општом оценом 3.79 што одговара нивоу квалитета 4. Сви посебни индикатори су оцењени 

највишом оценом (табела 4.1.) што нам говори да родитељи све елементе рада обухваћене овим 

стандардом сматрају веома важним. 

 

Табела 4.1. Поступци вредновања су у функцији даљег учења – процена значаја 

Тврдња/исказ N М σ 

13. Наставници оцењују моје дете у складу са прописима. 28 3.86 0.36 
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14. Наставници објашњавају своје критеријуме оцењивања тако 

да је мом детету јасно који ниво знања/вештине се очекује за 

сваку оцену. 
28 3.75 0.44 

15. Наставници похваљују напредак мог детета. 28 3.79 0.42 

16. Моје дете разуме наставникова образложења његовог/њеног 

постигнућа и може да их искористи да реши неки задатак или 

побољша своје учење/вежбање. 
28 3.79 0.42 

17. Наставници уче моје дете како да себи поставља циљеве у 

учењу. 
28 3.75 0.52 

 

Присутност наведених индикатора у раду наших наставника оцењена је општом оценом 3.38 што 

одговара нивоу квалитета 3. Само је један индикатор који се односи на оцењивање ученика у складу 

са прописима оцењен четворком. Сви остали су оцењени тројком (табела 4.2.). Родитељи су уверени 

да наставници оцењују ученике у складу са прописима, али да би требало да посвете још пажње 

давању повратних информација које ће деци помоћи да унапреде учење. 

 

Табела 4.2. Поступци вредновања су у функцији даљег учења – процена присутности 

Тврдња/исказ N М σ 

13. Наставници оцењују моје дете у складу са прописима. 28 3.71 0.53 

14. Наставници објашњавају своје критеријуме оцењивања тако 

да је мом детету јасно који ниво знања/вештине се очекује за 

сваку оцену. 
28 3.39 0.69 

15. Наставници похваљују напредак мог детета. 28 3.46 0.79 

16. Моје дете разуме наставникова образложења његовог/њеног 

постигнућа и може да их искористи да реши неки задатак или 

побољша своје учење/вежбање. 
28 3.25 0.89 

17. Наставници уче моје дете како да себи поставља циљеве у 

учењу. 
28 3.11 0.92 

 

5. Сваки ученик има прилику да буде успешан  

 

Последњи стандард обухвата елементе рада наставника који се више тичу наставникове улоге у 

регулисању односа међу ученицима, као и наставникове комуникације са ученицима и подршке коју 

пружа ученицима у учењу и личном развоју. Родитељи су значај овог аспекта рада наставника 

оценили општом оценом 3.82 што одговара нивоу квалитета 4. Родитељи и овај стандард квалитета 

рада наставника сматрају изузетно важним. Сви индикатори су оцењени највишом оценом (табела 

5.1.). 

 

 

Табела 5.1. Сваки ученик има прилику да буде успешан – процена значаја 

Тврдња/исказ N М σ 

18. Наставници уче моје дете да поштује друге ученике и да 

сарађује са њима. 
28 3.79 0.42 

19. Наставници на конструктиван начин решавају питања 

недисциплине на часу. 
28 3.79 0.42 

20. Наставници мотивишу моје дете да учи и вежба водећи 

рачуна о његовим/њеним особинама и могућностима. 
28 3.82 0.39 

21. Наставници подстичу моје дете да слободно износи своје 

мишљење, поставља питања и коментарише у вези са предметом 

учења. 
28 3.82 0.48 

22. Наставници имају поверења у могућности мог детета и имају 

позитивна очекивања у погледу његовог/њеног успеха. 
28 3.86 0.36 
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Што се тиче опште оцене присутности ових елемената рада у нашој школи, родитељи су дали 

општу оцену 3.36 што одговара нивоу квалитета 3 и упућује на закључак да су родитељи углавном 

задовољни овим елементима рада наставника, али да верују да постоји још простора за њихово 

унапређивање. Сви индикатори су оцењени тројком (табела 4.2.). 

 

Табела 5.2. Сваки ученик има прилику да буде успешан – процена присутности 

Тврдња/исказ N М σ 

18. Наставници уче моје дете да поштује друге ученике и да 

сарађује са њима. 
28 3.46 0.64 

19. Наставници на конструктиван начин решавају питања 

недисциплине на часу. 
28 3.32 0.82 

20. Наставници мотивишу моје дете да учи и вежба водећи 

рачуна о његовим/њеним особинама и могућностима. 
28 3.29 0.76 

21. Наставници подстичу моје дете да слободно износи своје 

мишљење, поставља питања и коментарише у вези са предметом 

учења. 
28 3.29 0.81 

22. Наставници имају поверења у могућности мог детета и имају 

позитивна очекивања у погледу његовог/њеног успеха. 
28 3.46 0.64 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

На основу непотпуних података који су прикупљени може се извести општи закључак да су 

родитељи наших ученика углавном задовољни радом наставника у оквиру свих пет стандарда 

квалитета области Настава и учење. Наставници ефикасно управљају часом добрим планирањем и 

припремањем појединих елемената часа, дају јасна упутства, осмишљавају активности које подстичу 

учење и коригују припреме и планове уколико не дају добре резултате. Сви наведени елементи рада 

су присутни у задовољавајућој мери, али је потребан даљи рад на њиховом унапређивању. 

Наставници су углавном спремни да прилагоде садржај и темпо рада образовно-васпитним 

потребама ученика. Спремни су и да посвете додатно време ученицима којима је то потребно. Овај 

стандард квалитета је присутан у раду наших наставника, али је и у том домену пожељно 

унапређивати рад. 

У оквиру трећег стандарда квалитета може се закључити да су родитељи уверени да се 

наставници наше школе труде да мотивишу ученике да активно учествују у раду на часу, да раде на 

осамостаљивању ученика у процесу учења тако што их подстичу да образложе своје идеје и да траже 

различите начине за решавање проблема. Као у претходна два, и у овом домену је пожељан сталан 

рад на унапређивању праксе. 

Што се тиче четвртог стандарда квалитета став већине родитеља је да наставници оцењују 

ученике у складу са прописима. Наставници се труде да вреднују знање ученика на начин који 

омогућује ученицима да унапреде своје учење тако што дају јасне повратне информације и похваљују 

сваки напредак. Други наведени аспект поступка оцењивања је присутан у задовољавајућој мери, али 

би требало да се унапреди. 

Родитељи су пети стандард квалитета области Настава и учење, који се односи на подршку коју 

наставник пружа ученицима у њиховом личном развоју, подстицању самопоштовања и поштовања 

других, исто оценили тројком. Наведени елементи рада су присутни код наших наставника у 

задовољавајућој мери, али је потребан константан рад на оснаживању компетенција о овом домену. 

   

          Аница Бајагић 
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5.8.  ИЗВЕШТАЈ О УЧЕЊУ НА ДАЉИНУ МШ „Даворин Јенко” 

 

  

Од 16.03.2020. године настава у МШ „Даворин Јенко” се одржава на даљину услед ситуације 

пандемије корона вируса. Пошто је први пут да се одвија настава на овај начин урадили смо 

испитивање о квалитету. Урађени су Гугл упитници за наставнике, ученике и родитеље. Учествовало 

је 57 наставника, 134 ученика и 138 родитеља. 

 

Наставници: 

 

Од 57 наставника, 30 реализују индивидуалну наставу, 20 групну а 7 оба облика. Добро је 

прилагодило наставне садржаје за учење на дањину 38 наставника а делимично 20, док је 1 наставник 

лоше прилагодио. Ово нам указује да су наставници успели да се прилагоде новонасталној ситуацији 

и реализују наставу у оквиру датих могућности. Најчешће су за комуникацију корисили 

Viber/Whatsapp (57%), док је Гугл учионицу користило 14,3% а 8,9% је Skype. Остале апликације и 

платформе су много мање коришћене. Већина наставника није раније користила учење на даљину 

(76,8%), мањи број јесте (23.2%). Скоро половина анкетираних наставника (48,2%) је користио 

комбинацију рачунара, паметног телефона и таблета, 28,6% је користило рачунар и 23,2% паметни 

телефон. Процена наставника је да се већини ученика свиђа овај вид наставе (73,2%) а 30,4 %  је дало 

негативан одговор. Највећа потешкоћа при реализацији наставе је недостатак непосредне интеракције 

са ученицима  (39,3%), за нијасу мањи проблем је била лоша интернет конекција (32,1%) док је 8,9% 

пријавило  нередовност предаје домаћих задатака као проблем. Једна од потешкоћа у реализацији 

наставе на даљину јесте лош квалитет звука. Остале потешкоће мањак искуства, тешкоћа у 

мотивисању су много мање заступљене. Што се тиче предности учења на даљину 55,4% наставника 

сматра добра допуна редовне наставе а 21,4% да је то још један квалитетан начин давања повратне 

информације, док је 19,6% истакло лакоћу праћења рада и напредовања ученика. 80% наставника 

сматра да би овај вид наставе користили као допуну редовној настави и у том смислу треба искористи 

ову могућност. Већина наставника (78,6%) је обратила пажњу на скоро све аспекте при оцењивању 

ученика (ангажованост, урађени домаћи задаци, напредак ученика у односу на поставлјени циљ, 

поштовање рокова) шро говори о објективности при оцењивању. 

 

Ученици: 

 

Учествовало је 134 ученика, од тога 101 ученик ОМШ, а 34 СМШ. Заступљени су сви разреди 

ОМШ и СМШ. Добро се прилагодило настави на даљину 92 ученика (68,7%), делимино 42 ученика 

(31,3%) док два ученика нису успела да се прилагоде. Похађање наставе на даљину у оквиру музичке 

школе углавном не оптерећује ученике (53,7%), делимично оптерећује 38,1%, а 9% сматра да их 

оптерећује. Половина ученика основне школе (53,7%) издваја пола сата за школске обавезе, 27,6% сат 

времена, а 21,6% више од сат времена. Што се тиче пружања помоћи при изради домаћих задатака 

50% ученика нема помоћ, 44% понекад, а 6% често. Као и код наставника већини ученика недостаје 

лични контакт са наставницима 80%. Ученици се више ослањају на употребу паметних телефона 

54,5%, док 35,8% користи комбинацију уређаја (рачунар, таблет, паметни телефон). На питање „Да ли 

ти се свиђа настава на даљину” половина ученика 48,5% се изјаснила да им се донекле свиђа настава 

на даљину, а скоро подједнак проценат да им се свиђа односно не свиђа (36% и 37%). Највећи 

проблем и ученицима је била лоша интернет конекција (42.2%) па проблеми са звуком (26,7%). 17,8% 

се изајснило да им је мотивација проблем, а 11,9% да им је усклађивање са наставом на РТС-у 

потешкоћа.  

 

Родитељи/старатељи: 

 

Од 138 анкетираних родитеља, 118 су родитељи ученика ОМШ, а 20 СМШ. Заступљени су сви 

разреди ОМШ и СМШ. Већина родитеља сматра да се њихово дете добро прилагодоло настави на 

даљину 77,5%, 21% умерено и 2,2% да није успело. Ако говоримо о помоћи родитеља у праћењу 

наставе њих 43,5% је одговорило да  то не раде, 44.9% понекад, а 13% често. Скоро половина 

родитеља (48,6%) сматра да њихово дете није оптерећено наставом у оквиру музичке школе, а нешто 
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мало маљи број 44,2% сматра да је умерно оптерећено. Овај податак нам говори да ученици нису 

проптерећени обавезама у оквиру музичке школе. Као и код наставника и ученика највећи проблем за 

родитеље је била лоша интеренет конекција 34,1%, 18,8% је навело да су имали потешкоћа у 

мотивисању за израду домаћег задатака, а 8% везано је за праћење наставе. Остали одговори на ово 

питање су да није било проблема и технићке потешкоће (снимање видео снимака и лош квалитет 

звука). Предлози родитеља за побољшање наставе на даљину су побољшање интернет везе, више 

гледања уживо путем различитих апликација као и више пута недељно већи број краћих часова. 

Предност дају видео лекцијама са једном темом, уместо једне лекције са више тема. Родитељи 

сматрају да овај вид наставе никако не може да замени редовне часове. 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

Из добијених података можемо закључити да су ученици и наставници успели да се прилагоде 

настави на даљину. Ученици нису оптерећени обавезама које имају у оквиру музичке школе као и да 

им се допада овај вид наставе. Како наставницима тако и ученицима фали непосредан контакт који 

постоји у редовној настави. Све категорије испитаника се слажу да настава на даљину не може да 

замени редовну наставу. Наставници сматрају да овакав вид комуникације може бити допуна 

редовној настави у погледу давања повратне информације и праћења напретка. Највећи проблем како 

су навели сви је слаба интернет конекција. На то се надовезују проблеми са звуком и немогућност 

наставника да демонстрира одговарајуће покрете. Мањи проблем је нередовност у предаји домаћих 

задатака и мотивисаност за исте. Родитељи су задовољни радом наставника у датој ситуацији али 

сматарју да редовна настава не може бити замењена наставом на даљину. 

 

        Педагог 

        Емилија Марковић 

 

5.9. ПРЕГЛЕД ПОСЕТА НАСТАВЕ 

 

 

У првом полугодишту и почетком дригог полугодишта школске 2019/20. године ПП служба је 

обишла 42 часа, 2 смотре и једно преслушавање. Са увођењем ванредног стања започела је и настава 

на даљину, те више није било могуће прикупљати податке на овај начин. Постојао је увид у рад 

наставника преко анкета и приступа различитим платформама за наставу на даљину које су у 

наведеном периоду коришћене.  

 

5.9.1.ОПШТИ УТИСАК СА ПОСЕТА ЧАСОВА 

 

Први стандард - наставник ефикасно управља процесом учења на часу: 

 

Већина наставника редовно планира и припрема часове. Часови су углавном добро структурирани, 

наставници осмишљавају активности које су у функцији учења и бољег разумевања градива. Постоји 

одређен број наставника којима је у овом домену потребна подршка у виду посета часовима, 

сугестија и одабира одговарајућих облика стручног усавршавања. 

 

Други стандард - Наставник прилагођава рад на часу образовно-васпитним потребама ученика: 

 

Овај стандард је много лакше остварити на нивоу индивидуалне наставе јер су наставници у прилици 

да се прилагоде појединој деци, да ускладе своје захтеве и да одреде одговарајући темпо рада. 

Додатна и допунска настава се одвија у складу са потребама ученика и капацитетима школе. Што се 

тиче ИОП-а, мало је наставника који имају потребу да их пишу. У овом тренутку нема ученика са 

којима се ради по ИОП-у. На нивоу групне наставе појединим наставницима је потребна подршка у 

развијању компетенција за индивидуализацију наставе. 

 



Годишњи извештај о раду музичке школе „Даворин Јенко“ за школску 2019/2020. годину 

 

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

80 

 

Трећи стандард - Ученици стичу знања, усваjаjу вредности, развиjаjу вештине и компетенциjе 

на часу: 

 

На часовима предмета који су оријентисани на усвајање вештина овај захтев је углавном задовољен 

(индивидуални часови инструмента, солфеђо, хармонија итд.). Елементи који нису увек присутани су 

давање иницијативе ученицима и подстицање ученика да самостално осмишљавају разна решења, као 

и повезовање знања више сродних предмета. Треба наставити са подстицањем развоја 

међупредметних компетенција преко тимске наставе (сарадња наставника више повезаних предмета) 

и подстицањем метода које више ангажују ученике на часу (активна настава, критичко мишљење, 

НТЦ итд.). 

 

Четврти стандард - Поступци вредновања су у функциjи даљег учења: 

 

Наставници се труде да користе више извора информација о степену савладаности знања и вештина 

предвиђених програмом својих предмета и да адекватно изведу сумативне оцене.  Општи утисак је да 

сама процена знања најчешће није спорна. Има наставника којима је потребно још подршке и помоћи 

у формулисању повратних информација које ученици могу да уотребе за унапређивање свог учења и 

вежбања. 

 

Пети стандард - Сваки ученик има прилику да буде успешан: 

 

Овај стандард је углавном присутан у раду наставника. Већина наставника се труди да охрабри 

напредовање својих ученика, према њима се опходи с поштовањем и води рачуна о међусобним 

односима ученика. Још увек постоји потреба да се компетенције обухваћене петим стандардом 

оснаже преко разних облика стручног усавршавања унутар и ван установе. 

 

 

5.9.2. Стручно усавршавање 

 

У овом одељку разматрамо различите облике стручног усавршавања на које су упућени наши 

наставници у току школске 2019/20. године, а који су усмерени на унапређивање компетенција у 

домену наставе и учења. Акредитовани програми ЗУОВ-а које су наши наставници похађали су: 

 НТЦ систем учења 

 Како лако до креативног учења 

 Примена мотивационих техника у настави. 

 

Треба поменути и разне огледне часове који су одржани у школи од којих је више било усмерено 

на развијање међупредметних компетенција ученика. Школа је доста уложила у стручно 

усавршавање наставника у области непосредног наставног рада са ученицима, као и у подстицање 

наставника да нове компетенције примене у настави. 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

На основу података којима смо располагали извели смо следеће закључак. Наставници наше 

школе у свих пет стандарда обухваћених облашћу Настава и учење Углавном задовољавају 

дефинисане услове. Као и претходних година, увек постоји простор за унапређивање праксе, као и за 

пружање подршке наставницима који тек стичу професионално искуство. Сви наставници имају 

прилику да похађају разне облике стручног усавршавања као унутар установе тако и ван ње. Области 

Настава и учење дата је општа оцена 3, што подразумева наставак рада на оснаживању 

професионалних компетенција наставника. 

 

 

     Аница Бајагић 
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        Стручни сарадник - психолог 

 

 

5.10. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ ОСТВАРЕНОСТИ  ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 

 

 

Акциони план Музичке школе „Даворин Јенко” за школску 2019/20. годину написан је на основу 

Развојног плана и самовредновања рада школе претходне године. Обухватио је кључну област 

квалитета Настава и учење. Активности предвиђене овим планом оствариване су уредно, уз мања 

одступања, до пловине марта 2020. године када је уведено ванредно стања због пандемије корона 

вируса. У затеченим околностима није било могуће остварити све активности у предвиђеном року. 

Као и претходних година, чланови Стручног актива за школско развојно планирање надгледали су 

реализацију Акционог плана, а активности су изводиле колеге којима је та одговорност била 

поверена уз велику подршку остатка колектива. У даљем тексту степен остварености појединих 

развојних циљева и задатака биће представљен преко реализованих активности. 

 

 

Кључна област квалитета: Настава и учење 

 

Развојни циљ 1: Унапређивање постојећег система подршке учењу. 

 

- Час одељењске заједнице I разреда СМШ одржана је 25. 09. 2019. са темом „Технике успешног 

учења”. Тема је обрађена само са 4 ученице, што није задовољавајуће. У будуће би било боље 

водити изостанке и тражити оправдања због тога што је програм обавезан. Активност је 

реализовала Аница Бајагић, психолог школе. 

- Сличне активности су одржане у оквиру редовне наставе психологије са ученицима III разреда 

СМШ. 

- Наши наставници су имали прилику да похађају следеће акредитоване програме ЗУОВ-а: 

 

 НТЦ систем учења; 

 Како лако до креативног учења; 

 Примена мотивационих техника у настави. 

 

Сви наведени семинари су усмерени на оспособљавање наставника да на различите начине 

подстакну ученике на активнији однос према садржајима учења. 

 

- Треба поменути разне огледне часове који су одржани у школи од којих је више било усмерено 

на развијање међупредметних компетенција ученика, а неки су имали циљ да развијају 

критичко мишљење. Значајан помак у том смеру је и квиз који је одржан у децембру 2019. пред 

нову годину. Резултат је заједничког рада наставника теоретског и општеобразовног одсека 

школе, а циљ је обухватио повезивање знања из више предмета и развијање асоцијативног 

мишљења. 

 

 

Развојни циљ 2: Обезбеђивање квалитетног образовања и васпитања за сву децу и ученике 

поштујући њихове личне и узрасне образовне потребе (реализација активности инклузивног 

образовања). 

 

- У овом тренутку само један ученик похађа основну музичку школу по плану 

индивидуализације. У питању је ученик са поремећајем из аутистичног спектра. Успешно је 

завршио II разред ОМШ – клавир. 

- Ове године је више ученика основне и средње музичке школе искористило могућност убрзаног 

напредовања. Више података о томе налази се у Извештају о раду Тима за инклузивно 

образовање. 
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- Све активности су извршене у предвиђеном року. 

- Више ученика средње музичке школе са тешкоћама у учењу и лошим оценама позвано је у ПП 

службу на разговор и саветовање. Већина ученика је поправила успех.  

Развојни циљ 3: Унапређивање досадашњег начина извођења наставе са циљем јаснијег указивања  

на употребну вредност и применљивост усвојеног градива. 

- Предавање о трансферу учења померено је за друго полугодиште. Требало је да буде одржано у 

априлу што је било немогуће с обзиром да је уведено ванредно стање услед епидемије корона 

вируса. 

- Већ је било речи о стручном усавршавању наставника и огледним часовима од којих је више 

било усмерено на развијање међупредметних компетенција и на подстицање иницијативе 

ученика у раду на часу. 

 

Напомена: Ванредно стање је многе наставнике ставило пред нов изазов. Настава на даљину 

подразумева савладавање примене различитих платформи за учење. Велики број наставника није 

имао много искуства са овим начином рада, а морали су да се снађу брзо. У априлу је извршена 

анализа квалитета наставе на даљину и установљено је да су се и наставници и ученици углавном 

прилагодили овом начину рада. Ова ситуација је многе наставнике навела на размишљање о томе 

како се различите платформе за наставу на даљину могу укључити у редовни рад са ученицима што 

би могло да доведе до могих позитивних промена у наставној пракси школе. 

Важно је напоменути да је Међународно такмичење „Даворин Јенко” успешно реализовано ове 

школске године упркос напетости која је већ тада била присутна у вези са пандемијом корона вируса. 

Такмичењу је приступило 170 учесника из 12 држава. 

Наши ученици су имали бројне јавне наступе и учествовали на многим такмичењима. 

Информације о томе се налазе у Летопису школе. Интересантно је нагласити да су се за време 

ванредног стања дешавала такмичења у којима су учествовали неки од наших ученика: 

 Међународно пијанистичко такмичење УЉУС, Смедерево (онлајн), Леонтина Николић 5. 

омш, класа Ана Ковачевић – 99,25 поена, I наградa (II категорија); 

 V Concorso Musicale Internazionale, Roma, Italia (онлајн), Милица Петровић 2. смш, класа 

Марија Ковачевић – 92 поена, I наградa (Ц категорија, узраст од 13-16 година); 

 Tryavna art festival – Second international music performers competition, online edition, Bugarska, 

Василије Пуцар 3. смш, класа Ана Ковачевић – II наградa (II категорија); 

 „Virtuoz V4+ – Sviramo zajedničkim jezikom” – Снимање у РТС студију на Кошутњаку – 

селекција учесника за шоу програм класичне музике у Будимпешти, Василије Пуцар 3. смш, 

класа Ана Ковачевић – пласман у други круг такмичења. 

Врло је похвално да су се овакве активности остваривале упркос свим препрекама. 

     Аница Бајагић 

        Стручни сарадник - психолог 
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