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1.   УВОД 

 

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОВАН БАНДУР“ 

Војводе Живојина Мишића 3, Панчево 

web: muzickaskolapancevo.edu.rs 

Email: jbandur@gmail.com 

 

 

- Музичка школа „Јован Бандур“ Панчево реализује образовно-васпитни рад у основној 

школи на основу Одлуке Министарства за науку и културу број 15422 од 23.12.1950.  

Решења Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу бр. 22-24/88 од 

10.04.1989. Нови Сад, односно Решења истог секретаријата од 14.05.1990, 

Решења Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице бр. 128-022-195/2020-01, од 16. 07. 2020. године чиме су испуњени 

услови за остваривање делатности музичке школе. Решењем Министарства просвете 

Републике Србије број 022-05-481/94-03 од 25.05.1994, Школа је верификована за образовне 

профиле  музички извођач и музички сарадник.   

- Добијањем решења Покрајинског секретаријата  за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице број 128-022-136/2020-01 од 06.7.2020. године,  

Школа је отворила издвојено одељење основне музичке школе у Банатском Новом Селу за 

инструменте: виолина,гитара, тамбура, хармоника и кларинет, у просторијама Основне 

школе „Жарко Зрењанин“, ул. Маршала Тита бр.75. 

- Школа је за ученике основне школе у планирању и реализацији наставе применила као 

полазну основу законе и правилнике: Закон о основама система образовања и васпитања 

(„Сл. гласник РС“ бр. 88/17, 27/18-др.закон 10/19); Наставни планови и програми: Правилник 

о плану и прораму наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање („Сл. 

гласник РС-Просветни гласник“, бр. 5/2019 од 27. 05. 2019); Простор, опрема и наставна 

средства . Правилник о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава за 

о0сновну музичку школу („Сл. гласник Рс-Просветни гласник“ бр. 19/97 од 

30.09.1997); Степен и врста стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
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наставника („Службени гласник РС-Просветни гласник“ бр. 18/2013; 2/2017; 9/2019; 

1/2020), Правилник о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 

основној школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник“ бр. 11/2012; 15/2013; 2/2016; 10/2016; 

11/2016; 2/2017; 3/2017; 13/2018; 11/2019; 2/2020) 

- Школа је за ученике средње школе у планирању и реализацији наставе применила као 

полазну основу наставни план из Правилника о измени Правилника о наставном плану и 

програму за стицање образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје 

рада култура, уметност и јавно информисање (Сл.гласник-Просветни гласник бр. 10 и 11 од 

28.06.2013.) као и Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у 

четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно 

информисање: 9/1993-1, 2/1994-1, 4/1996-1, 19/1997-1, 15/2002-1, 10/2003-3, 7/2005-3, 4/2006-

15, 4/2007-40, 4/2009-8, 8/2009-30, 11/2010-3, 10/2013-919, 11/2013-242, 14/2013-6, 10/2016-1, 

27/18-др.закон 10/19 и 6/20. 

 

- У основној школи ученици су у прилици да се образују на одсеку за класичну музику‚на 17 

различитих инструмената и соло певању, а у средњој на два одсека: вокално 

инструменталном и теоретском за образовне профиле музички извођач класичне музике и 

музички сарадник- теоретичар. 

 

Образовни нивои: 

 
1. припремни разред 

2. основна музичка школа 

3. средња музичка школа:подручје рада: култура, уметност и јавно информисање 

образовни профили: музички извођач класичне музике 

                                                                     музички сарадник- теоретичар. 

 

 

 

 

 

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/31bc2531-9309-4c3b-a08b-44fa67996481
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2.   УСЛОВИ РАДА 

 

Настава се изводи у школи у Улици Војводе Живојина Мишића 3, осим наставe физичког 

васпитања која ће се одржавати у фискултурној сали ЕТШ „Никола Тесла“ у Панчеву. 

Отворено је издвојено одељење Основне музичке школе у Банатском Новом Селу. 

 

Људски ресурси 98 % стручна заступљеност 

 

 

Простор школе 

12 учионица за индивидуалну наставу 

5 учионица за групну наставу 

кабинет за информатику 

2 учионице у подрумском простору које се користе по 

потреби 

концертна сала (која је ове године прилагођена и за 

одржавање групне наставе ) 

(ове године је једна соба намењена за изолацију) 

библиотека-нототека 

зборница, 3 канцеларије 

магацински простори, просторија за помоћно особље 

санитарни чвор 

 

 

Материјално-технички услови 

Музички инструменти: 

9 полуконцертних клавира, 10 пијанина, 5 клавинова 

харфа и ренесансна харфа 

хармонике, гудачки, дувачки и трзачки инструменти  

остало: 

компјутери, лаптопови,таблет 

две интерактивне табле, пројектори, камера, фото апарат,  

опрема за снимање звука и озвучење 

аудио-визуелни апарати 

телевизор, кућни биоскоп, музички стубови и цд плејери 

блутут звучник, нотни материјал, енциклопедије 

компакт дискови 

свечане униформе за средњошколски хор 

видео надзор. 
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3. ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 

 

У складу са Стручним упутством за организовање и остваривање наставе непосредним путем 

и путем учења на даљину за средње школе у шк. 2020/21. години, Стручним упутством за 

реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у шк. 2020/21.години, Упутством о 

мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе и Закључком 

кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid -19 (08 Број:53-6306/2020-1 од 11 августа 

2020)  и препоруком Заједнице музичких и балетских школа донет је следећи план рада и 

одржавања наставе који је усвојен од стране Савета родитеља и Наставничког већа: 

- У школи ће, у свакој смени радити по две теткице на одржавању хигијене и по један 

дежурни наставник, чија ће обавеза бити да мери температуру сваком запосленом који 

улази у просторије школе. Родитељи су у обавези да код куће измере деци 

температуру. 

- Обавезна је дезинфекција руку свих који долазе у школу, на улазу школе. 

- Настава се у и у основној и у средњој школи реализује  у оквиру индивидуалне 

наставе, групне наставе и у хору/оркестру: 

-Настава се може реализовати непосредним радом у школи или наставом на даљину у складу 

са ставом и изјашњавањем родитеља о начину похађања наставе њихове деце.  

Разредне старешине и у основној и у средњој школи анкетирали су родитеље ученика да ли 

су за то да дете долази у школу  и на индивидуалну и на групну наставу или се опредељују за 

наставу на даљину када ученик не долази на наставу у школу већ добија наставне материјале 

од предметних наставника и сам их обрађује, при чему је ученик у обавези да долази у школу 

на проверу знања по договору са предметним наставником. У анкети постоји и опција за 

делимично учење на даљину које подразумева да ученик редовно долази на индивидуалну 

наставу, а групну наставу похађа по моделу учења на даљину. 

-Индивидуална настава  може се несметано реализовати непосредним радом са учеником у 

школи, уз поштовање свих препоручених мера. Ученицима ће часови бити организовани по 

распореду, у складу са обавезама које имају у основној школи или у средњој школи коју 

похађају поред  музичке школе. 

 -Индивидуална настава се реализује непосредни радом у трајању од 30,односно 45 минута, 

уз паузе за проветравање и чишћење учионица.  

-Групна настава се такође  реализује  непосредним радом у учионици уз поштовање свих 

препоручених мера. Час траје 30 минута. Након сваког часа планира се пауза до 15 минута за 

проветравање и брисање учионице, кабинета или сале у којој се настава одвија. 

-Часови групне наставе и општеобразовних предмета биће организовани у већим учионицама 

и сали школе у коју ће се пренети табла и која ће за те потребе бити претворена у учионицу  

како би се обезбедила препоручена дистанца.   
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-Настава већих ансамбала, хора и оркестра се може реализовати у камерним групама, по 

гласовима или по штимовима, или комбинацијом истих. 

-Смотре које ученици имају а које су иначе предвиђене и прописане Правилником о плану и 

програму наставе и учења за оба нивоа школовања, могу бити реализовани у присутву 

комисије, уз поштовање свих предвиђених мера заштите и прописаном растојању, по 

утврђеном распореду.   

-Јавни наступи, који су обавезни део процеса наставе и учења у уметничким школама, могу 

се организовати у концертној сали или великој учионици, са ограниченим бројем учесника и 

присутних у сали.  

-Јавни и интерни часови се могу реализовати у оквиру класе, групе класа, стручног већа, по 

разредима, нивоу школовања и сл, а све у зависности од броја ученика који би приступили 

овим часовима и првенствено уз поштовање прописаних мера.  

- Како би се спречило стварање гужве у библиотеци, библиотека неће издавати књиге 

ученицима, већ ће предметни професори узимати књиге за децу. 

- Изнајмљивање инструмената вршиће се у просторијама школе искључиво по унапред 

заказаним терминима, како се не би стварала гужва. 

- Како би се још више смањио број оних који улазе у школу, родитељима је забрањен 

улазак у школу осим ако долазе службено (ради доношења и потписивања докумената, 

изнајмљивања инструмената и сл) 

 

Важно је напоменути да у школи, због организације наставе која је великим делом 

индивидиуална и у мањим групама у односу на остале школе, никада није присутно више од 

30% ученика у исто време.  

 

4.   КАЛЕНДАР ШКОЛСКИХ АКТИВНОСТИ 

 

Школа ће радити у две смене у шестодневној радној недељи.  
У складу са постојећим правилником, планирано је 35 радних недеља у основној школи и 

првом, другом и трећем разреду средње школе и 33 радне недеље за четврти разред средње 

школе. 
 

2020/2021. први квартал други квартал трећи квартал четврти квартал 

квартали 26.10.2020.  23.12.2020. 31.3.2021.       9. јун 

Државни празници 

(нерадни,ненаставни 

дани) 

 

11.11.2020. 15,16,17.2.2021. 01.(02)5.2021. 

распуст  зимски:  
24.12.20.-18.1.21. 

 Пролећни 

2-5.4.2021. 

30.4-7.5.2021. ОШ 

30.4-4.5.2021. СШ 

 

свечаности   Св. Сава 

27.1.2021. 

Дан школе 

14.5.2021. 
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екскурзија 

стручна посета 

рекреативна настава 

сајам образовања 

  

 

 

Уколико буде могуће – у зависности од 

епидемиолошке ситуације и препорука 

Министарства 

преслушавања 

смотре 

годишњи испити 

матурски испити 

 смотре и 

полугодишња 

преслушавања 

 

Преслушавања за 

Републичко 

такмичење и 

Фестивал 

Годишње смотре и 

испити, припремна 

настава, матурски 

испити 

 

Планирају се два радна дана на нивоу школске године (12. или 19. септембар 2020. 

године у првом полугодишту и 15. или 22. мај 2021. године у другом полугодишту) за 

организовање и реализацију активности из области изборних предмета (грађанско васпитање, 

верска настава и др.), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и 

заштите животне средине, културно-уметничке активности, као на пример:  

- одлазак у верске објекте – цркве, манастире и храмове,  

- одлазак у музеје и галерије, спомен збирке,  

- обилазак етно кућа, историјских налазишта, 

- одлазак у национални парк, природне резервате,  

- организовање акција озелењавања и уређења школе и околине,  

- активности у локалној заједници,  

- спортски сусрети, 

- сусрети школа,  

- организован одлазак на едукативне и креативне радионице, 

- организовање мини истраживачких пројеката.  

 

Планира се  дан за организовану посету ученика међународном сајму образовања 

''Путокази'' у Новом Саду. Уколико се ова активност реализује у наставном дану, школа ће 

утврдити начин надокнађивања пропуштеног образовно-васпитног рада до краја 

полугодишта у којем је посета организована.  

Настава се одвија по распореду који је утврђен и важи од 1.9.2020. 
 

4. 1.    KАЛЕНДАР КОНЦЕРТНИХ  АКТИВНОСТИ 

 

Концертне активности ће се у току школске 2020/2021. године планирати на основу 

досадашњег искуства и на основу Стручног упутства за организовање и остваривање наставе 

непосредним путем и путем учења на даљину за основне и средње школе у школској 

2020/2021 години, Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и 

средње школе и Закључка Кризног штаба за сузбијање заразне болести Ковид-19.  

 

Планира се одржавање јавних часова (један у првом полугодишту и два у другом), као и 

преслушавања за РТ, али датуме ових актовности Педагошки колегијум одредиће у току 

школске године и рада а у складу са горенаведеним упутствима и могућностима окупљања у 

затвореним просторима.  

Планира се и сарадња са другим основним школама, предшколским установама и 

институцијама културе града Панчева и шире. Носиоци ових активности биће у највећој мери 
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руководиоци инструменталних актива у сарадњи са организатором концертних активности. 

У зависности од могућности, организоваће се мајсторски курсеви за ученике и наставнике. 

Планиран је наставак сарадње са професорима других музичких школа и високошколских 

установа. 

Концерти поводом Дана школе:  концерт награђених ученика, концерт професора школе, 

концерт великих ансамбала.                                              

                                             

5.   ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

5. 1.   Упис ученика у основну школу 

ИНСТРУМЕНТ I II III IV V VI укупно 

клавир 
18 

3 пр 
15 12 14 13 14 86 

виолина 21+11 

4 пр 
10 14 8 11 4 79  

виолончело 1 1 5 1 5 2 15  

виола 2 1 - 1 3 - 7  

контрабас 4 6 - - - - 10  

Укупно гудача 28+11 18 19 10 19 6 111 

гитара 7+6 2 3 5 7 5 35  

тамбура 2+2 5 3 - - 2 14  

мандолина 2 1 - - - - 3  

харфа 1 1 1 1 2 1 7  

укупно 12+8 9 7 6 9 8 59 

флаута 7 8 6 5 - 1 27  

кларинет 4 5 5 2 - - 16  

труба 2 3 1 - - - 6  

обоа 3 4 3 - - - 10  

саксофон 1 2 3 2 - - 8  

хорна - 1 - - - - 1  

фагот - 1 - - - - 1  

укупно 17 24 18 9 0 1 69 

хармоника 8+5 

1 пр 
8 1 5 4 3 34 

Соло певање 21 13  - - - 34 

УКУПНО 104+24 87 57 44 46 32 393 
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Након пријемног испита, у школској 2020/2021. години у основну школу уписано је 393 

ученика који су подељени на 35 група (одељења). 

У први разред основне школе, са седиштем у Панчеву, уписано је 104 ученика, а укупно,у 

свим разредима: 368 ученика.(33 група) 

У први разред основне школе у издвојеном одељењу у Банатском Новом Селу, уписано је 24 

ученика, подељених у две групе солфеђа са теоријом музике а по инструментима то је  11 

виолина (један ученик је припремни разред), две тамбуре, 6 гитара и 5ученика на одсеку 

хармонике .(2 групе) 

На клавирском одсеку у број ученика у првом разреду додата су три ученика припремног 

разреда. 

На Гудачком одсеку, инструмент виолина, уписана су 4 ученика припремног разреда. 

Ученици су уписани после положених пријемних испита који су одржани у јунском и 

августовском року. 

21. августа одржан је пријемни испит за основну школу у Банатском Новом Селу.  

 

5.1.1.   Предмети у основној музичкој школи 

Године 

учења 
I II III IV V VI 

шест 

година 

-инструмент 

-солфеђо 

-инструмент 

-солфеђо 

-инструмент 

-солфеђо 

-инструмент 

-солфеђо 

-хор/оркестар 

-инструмент 

-солфеђо 

-хор/оркестар 

-инструмент 

-солфеђо 

-хор/оркестар 

-теорија муз. 

четири 

године 

-инструмент 

-солфеђо/ 

-соло певање 

-солфеђо 

-уп. клавир 

-инструмент 

-солфеђо 

-инструмент 

-солфеђо 

-оркестар 

-инструмент 

-солфеђо  

-теорија муз. 

  

 

 

Разредне старешине у основној школи анкетирале су родитеље ученика да ли су за то да дете 

долази у школу  и на индивидуалну и на групну наставу или се опредељују за наставу на 

даљину када ученик не долази на наставу у школу већ добија наставне материјале од 

предметних наставника и сам их обрађује, при чему је ученик у обавези да долази у школу на 

проверу знања по договору са предметним наставником. У анкети постоји и опција за 

делимично учење на даљину које подразумева да ученик редовно долази на индивидуалну 

наставу, а групну наставу похађа по моделу учења на даљину.  

 

У 2020/21. руководиоци стручних актива су:  

Маја Бошковић Новицки за актив клавириста 
актив трзача: Милица Миливојевић 
актив дувача: Петар Стевановић 
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актив хармонике: Рамона Димитријевић Балаћ  
актив гудача: Милена Милошевић 
актив соло певања и камерне музике: Вера Царина 
актив општеобразовних предмета: Татјана Ковјанић 
актив солфеђа и стручно теоретских предмета: Јелена Цветић. 

- Музичко забавиште води проф.Миона Царан. 

 

5. 2.   Упис ученика у средњу школу 

 

гл. предмет I II III IV укупно  

клавир 2 2 7 1 12  

виолина 4 4 2 1 11  

гитара 3 1 1 1 6  

тамбура 4 1 3 - 8  

харфа - - 1 - 1  

хармоника 3 2 2 - 7  

флаута - 1 - - 1  

кларинет 3 1 1 - 5  

труба 2 - 2 - 4  

саксофон 1 1 - 1 3  

фагот  - - 2 2  

обоа 1    1  

соло певање 4 1 3 2 10  

вокално 

инструментални 
27 14 22 8 71 

теоретски 4 5 8 4 21 

укупно 29 19 30 12 92 

 

Након пријемног испита, у средњу школу уписано је укупно 92 ученика, подељених у 8 

одељења (четири вокално инструментална  и четири на теоретском одсеку).  

 

У средњој школи настава се изводи индивидуално (главни предмет- инструмент и соло 

певање),а предмети као што су камерна музика и  читање с листа изводе се у групама од 2,3,4 

ученика. Стручни предмети изводе се у групама од 8 ученика, општеобразовни предмети са 

целим одељењем (до 18 ученика)  а ансамбли школе организују се у већим групама. 

 

У складу са Стручним упутством за организовање и остваривање наставе непосредним путем 

и путем учења на даљину за средње школе у шк. 2020/21. години, Стручним упутством за 
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реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у шк. 2020/21.години, Упутством о 

мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе и Закључком 

кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid -19 (08 Број:53-6306/2020-1 од 11 августа 

2020)  и препоруком Заједнице музичких и балетских школа, донет је следећи план рада и 

одржавања наставе који је усвојен од стране Савета родитеља и Наставничког већа и одобрен 

од стране ШУ: 

-Индивидуална настава се реализује непосредни радом у трајању од 30,односно 45 минута, уз 

паузе за проветравање и чишћење учионица.  

-Групна настава се такође  реализује  непосредним радом у учионици уз поштовање свих 

препоручених мера. Час траје 30 минута. Након сваког часа je пауза до 15 минута за 

проветравање и брисање учионице, кабинета или сале у којој се настава одвија. 

-Часови групне наставе и општеобразовних предмета биће организовани у већим учионицама 

и сали школе у коју ће се пренети табла и која ће за те потребе бити претворена у учионицу  

како би се обезбедила препоручена дистанца.   

-Настава већих ансамбала, хора и оркестра се може реализовати у камерним групама, по 

гласовима или по штимовима, или комбинацијом истих. 

Разредне старешине у средњој школи анкетирале су родитеље ученика да ли су за то да дете 

долази у школу  и на индивидуалну и на групну наставу или се опредељују за наставу на 

даљину када ученик не долази на наставу у школу већ добија наставне материјале од 

предметних наставника и сам их обрађује, при чему је ученик у обавези да долази у школу на 

проверу знања по договору са предметним наставником. У анкети постоји и опција за 

делимично учење на даљину које подразумева да ученик редовно долази на индивидуалну 

наставу, а групну наставу похађа по моделу учења на даљину.  

У средњој школи за редовну наставу у школи се определило 89 родитеља, а три родитеља су 

се определила за комбиновану и наставу на даљину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1.   Предмети и професори у средњој школи 
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предмети I II III IV 

српски језик Татјана Ковјанић Татјана Ковјанић Татјана Ковјанић Татјана Ковјанић 

енглески језик 
Светлана 

Вучићевић 

Светлана 

Вучићевић 

Светлана 

Вучићевић 

Светлана 

Вучићевић 

италијански језик Сања Остојић Сања Остојић Сања Остојић Сања Остојић 

историја Марко Опачић Марко Опачић Марко Опачић Марко Опачић 

математика Бојан Радусиновић - - - 

социологија - 
Зорица Бекузаров 

Брњеварац 
- - 

психологија - - Снежана Пупић - 

филозофија - - - Емилијан Бека 

информатика 
Љиљана 

Радосављевић 

Љиљана 

Радосављевић 

Љиљана 

Радосављевић 

Љиљана 

Радосављевић 

физика 
Љиљана 

Радосављевић 
- - - 

Авт - - - 
Љиљана 

Радосављевић 

физичко васп. Ивица Новинић Ивица Новинић Ивица Новинић Ивица Новинић 

муз. инструменти 

историја музике 

- 

Миљана Небригић 

- 

Миљана Небригић 

- 

Миљана Небригић 

- 

Миљана Небригић 

нац. ист.музике - - - Миљана Небригић  

муз. облици - Бранимир Ђокић Ивана Ј.Јаћимовић  Миљана Небригић 

контрапункт - - 
Грацијан Петровић 

Ана Ђурић 

Јелена Миљевић 

Јелена Миљевић  

хармонија 
Бранимир Ђокић 

Грацијан Петровић 
Грацијан Петровић 

Грацијан Петровић 

Ана Ђурић 
Ана Ђурић 

солфеђо 
Мирна Милевски 

Јелена Цветић 
Тања Барабаш Јелена Цветић Тања Барабаш 

хор /оркестар 

Јелена Миљевић/ 

Јелена Миљевић 

Александра Јовић 

Јелена Миљевић/ 

Јелена Миљевић 

Александра Јовић 

Јелена Миљевић/ 

Јелена Миљевић 

Александра Јовић 

Јелена Миљевић/ 

Јелена Миљевић 

Александра Јовић 

етномузикологија Миљана Небригић - МиљанаНебригић Миљана Небригић 

увод у компонов. - - - Ана Ђурић 

дириговање - - Јелена Миљевић Јелена Миљевић 

свирање хорских 

партитура 
- 

Бранислав Тркуља, 

Тања Барабаш 

Бранислав Тркуља 

Јелена Цветић 
- 

Хармонска пратња Грацијан Петровић    

Клавирски дуо Јелена Ђ.Поповић - - - 

грађанско васп. 
Зорица Бекузаров 

Брњеварац 

Зорица Бекузаров 

Брњеварац 

Зорица Бекузаров 

Брњеварац 

Зорица Бекузаров 

Брњеварац 

верска настава Љубица Радојчић Љубица Радојчић Љубица Радојчић Љубица Радојчић 

 

У првом разреду средње школе дошло је до промена у плану и програму. Оно што је ново јесте да 

нема више предмета теорија музике и биологија, од ове године уводи се математика  (имамо и новог 

колегу: Бојана Радусиновића), нови предмети су ихармонска пратња и клавирски дуо. 



Годишњи план рада Школе 2020/2021. 

15 

 

5.2.2.   Недељни и годишњи број часова у средњој музичкој школи 2020/21. 

предмети 

ВИ /ТО 

I II III IV 
укупно 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

српски језик 3 105 3 105 3 105 3 96 411 

енглески језик 2 70 2 70 2 70 2 66 276 
италијански језик 2 70 2 70 2 70 2 66 276 
историја 2 70 2 70 1 35 - - 175 
математика 2 70 - - - - - - 70 
социологија - - 1 35 - - - - 35 
психологија - - - - 2 70 - - 70 

филозофија - - - - - - 2 70 70 
информатика  1 35 2 70 2 70 2 70 245 
физика 1 35 - - - - - - 35 

физичко васп. 2 70 2 70 2 70 2 66 276 
гл. предмет ВИ: 

инструмент/соло певање 
3 105 3 105 3 105 3 96 411 

солфеђо ВИ 2 70 2 70 2 70 2 66 276 
солфеђо ТО 3 105 3 105 3 105 3 96 411 

хармонија ВИ 2 70 3 105 2 70 2 66 311 

хармонија ТО 2 70 3 105 2 70 2 66 311 
хармонска пратња 2 70 - - - - - - 70 

муз. инструменти - - - - - - - - - 

историја музике - - 2 70 3 105 2 66 241 

нац. ист.музике - - - - - - 1 33 33 

муз. облици - - 1 35 1 35 2 66 136 

контрапункт - - - - 2 70 2 66 136 

читање с листа 1 35 1 35 1 35 1 33 138 

етномузикологија 1 35 - - 1 35 1 33 103 

камерна музика 1 35 1 35 2 70 2 66 206 

клавирски дуо* 1 35 - - - - - - 35 

упоредни клавир** 1 35 1 35 1 35 1 33 138 
клавир ТО 2 70 2 70 2 70 2 66 276 

свирање хорских 

партитура 

- - 1 35 1 35 3 96 166 

дириговање - - - - 2 70 2 66 136 

увод у компонов. - - - - - - 2 66 66 

корепетиција - - 1 35 1 35 1 33 103 

грађанско васп. 1 35 1 35 1 35 1 33 138 

верска настава 1 35 1 35 1 35 1 33 138 
АВТ - - - - - - 2 66 66 

хор 2 276 

оркестар (2) 2 276 

Укупно 6536 
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*Предмет имају само ученици клавира 

**Предмет имају сви ученици осим ученика клавира 

 

У првом разреду ученици се деле и настава се одржава по групама: 

Хармонија, солфеђо – 4 групе 

Информатика – 3 групе  

 

Други разред: 

Хармонија, музички облици и солфеђо – 3 групе 

Информатика, историја музике– 2 групе 

 

Трећи разред: 

Хармонија, солфеђо, контрапункт – 4 групе 

Информатика, музички облици – 3 групе 

 

Четврти разред: 

Хармонија, солфеђо, контрапункт, музички облици – по 2 групе 

 
На часовима камерне музике присутно је по 3 ученика; на часовима корепетиције и  

клавирског дуа присутна су по два ученика. 

 
 

Допунска и додатна настава ће се за ученике организовати по потреби.  

Допунска настава организује се за ученике који нису довољно савладали градиво а 

додатна се организује за ученике који се припремају за учешће на такмичењима. 
Припремна настава у школи организована је за полагање пријемног испита за упис 

у средњу школу, за полагање матурских испита ученицима четвртог разреда СШ и 

за ученике који полажу разредне и поправне испите у основној и средњој школи а 

према одредбама Закона о основној и средњој школи.  
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Распоред часова ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Разредни старешина: ТАТЈАНА КОВЈАНИЋ 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА 

П
р
е 
п
о
д
н
е 

2.  Српски јез.-сала     

3.  Српски јез.-сала Солфеђо ТО  (3)   Солфеђо А  (3) 

4.  Енглески јез.-сала  Хармонија А  (3)  10.15-11.45 

ОРКЕСТАР СШ 5.  Информат.ТО (17) Солфеђо А  (3) Хармонија А  (3) Српски јез.- сала 

6. 
Солфеђо   Б    (1) 

 
Информат. Б  (17) Математика-сала 

Солфеђо Б   (1) 

Информатика  А (17) 

Солфеђо ТО  (3) 

 

12-13.30 ХОР 

Хармонија Б (1) 

7. 
Солфеђо Ц (1) 

Етномуз.  А (сала) 
 Математика- сала Физика -сала  Хармонија Б (1) 

П
о
сл
е 
п
о
д
н
е 

1. Хармонија Ц (1) Физичко вас.ЕТШ Историја -сала Енглески ј.-сала Солфеђо Ц (1) 13.30-15 

ТАМБУРАШКИ 

ОРКЕСТАР-сала 2. Хармонија Ц (1) Физичко вас.ЕТШ Историја -сала   

3. Италијански (сала)  
Грађанско вас.(1) 

Верска настава (3) 
Солфеђо ТО  (3) Етномуз. Б+Ц  (сала)  

4. Италијански (сала)  
Хармонија ТО + 

(студио) 
   

5.   
Хармонија ТО + 

(студио) 
   

6.   
Акордска пратња  ТО   

(студио) 
   

7.   18.30-20   Хор -сала    
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Распоред часова ДРУГИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

Разредни старешина САЊА ОСТОЈИЋ 
 

 

 

 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА 

П
р
е 
п
о
д
н
е 

2.  Информатика  Б (17)  Хармонија Б  (3)   

3.  Информатика  Б (17)  Хармонија А   (3)   

4.  Српски језик     (1) Солфеђо Б (студио) Информатика А (17) Српски јез. -сала 

10.15-11.45 

ОРКЕСТАР 

Солфеђо ТО (13) 

5.  Српски језик  (1) М. Облици  Б  (1) Информатика А (17) Солфеђо А       (1) Партитуре (13) 

6. 
Хармонија  ТО  (3) 

Историја муз.А-сала 
Енглески јез.     (1) М.Облици А  (1)  Солфеђо Б        (1) 

12-13.30 ХОР 

Солфеђо А (13) 

7. Хармонија ТО (3)  Солфеђо ТО (ст) Енглески јез.    (1) Солфеђо  ТО (1)  

П
о
сл
е 
п
о
д
н
е 

1. Италијански -сала 
Хармонија А  (3) 

Историја муз. ТО (ст.) 
Социологија (1)  Физичко в.    ЕТШ 13.30-15 

ТРЗАЧКИ ОРК. 

сала 2. Италијански -сала Хармонија А  (3) 
Грађанско вас.    (1) 

Верска настава   (3) 
 Физичко в.    ЕТШ 

3. Муз.облици ТО (1) Хармонија Б  (3) Хармонија ТО (ст.)    

4.  Хармонија Б  (3) Историја             (1)    

5.   Историја             (1)    

6.       

7.   18.30-20  ХОР сала    
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Распоред часова ТРЕЋИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

Разредни старешина ЈЕЛЕНА ЦВЕТИЋ 
 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА 

П
р
е 
п
о
д
н
е 

2. 
Истор. м.Б+Ц сала 

ЦПТ А (3) 
  

 
7.45 Облици Ц(ст) 

7.45  Солфеђо ТО (3) Солфеђо Б (3) 

8.20Српски ј.-сала 

3. 
Историја м.Б+Ц 

ЦПТ А (3) 
   

Солфеђо Ц  (3) 

Облици А  (ст) 

Информатика  Б  

 

4. 
Етномуз.ТО+А сал 

Хармонија Ц    (3) 
  Италијански -сала Информатика Б  

10.15-11.45 

ОРКЕСТАР СШ 
5. 

Историја м. ТО+А  

Хармонија Ц     (3) 
Енглески јез.-сала  Италијански-сала Солфеђо А   (3) 

6. Инфофмат.    ТО Српски јез.-сала Солфеђо Б  (3) Енглески ј.- сала Физичко вас.ЕТШ 12- 13.30 ХОР & 

harmonija b3 7. Информат.   ТО Српски јез.-сала Солфеђо А  (3)  Физичко вас.ЕТШ 

П
о
сл
е 
п
о
д
н
е 

1. 
м.облици ТО 

информатикаA 

Психологоја -сала Солфеђо  Ц  (3) 

Хармонија А (ст) 

 М.Облици Б ( ст) 

Солфеђо ТО   (3)             

Историја м. Б+Ц 

сала 

Хармонија ТО+2 

хармонике 

2.  Психологија-сала Хармонија А (ст)  Солфеђо ТО  (3)              
Историја м. Б+Ц   

сала         

Хармонија ТО +2 

хармонике -ст 

3.  
Дириговање ТО-

сала 
Историја     - сала           ЦПТ ТО+Б -студио 

4.  
Дириговање ТО  -

сала 

Грађанско вас.  (сала) 

Верска настава  (3) 
  ЦПТ ТО+Б -студио 

5.  ЦПТ  Ц -сала Историја м.ТО+А    

6.  ЦПТ  Ц- сала Историја м. ТО+А    

7.   18.30-20   Хор     
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Распоред часова ЧЕТВРТИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

Разредни старешина ТАЊА БАРАБАШ 

 ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК СУБОТА 

П
р
е 
п
о
д
н
е 

2.    Италијански ј. сала АВТ         (17) Хармонија ВИ (13) 

3.  Енглески ј.     (1)  Италијански ј. сала Српски језик сала Хармонија ВИ (13) 

4. Информатика ТО АВТ                 (17)   Солфеђо ТО  (1) 

Хармонија ТО + 

клавир, гитара и соло 

п. (3) 
10.15-11.45ОРКЕСТАР  

5. Информатика ТО     
Хармонија ТО +клавир, 

гитара и соло п. (3) 

6. Српски језик (ст.) Физичко васпитање Солфеђо ТО  (ст) Филозофија  (3)  
12-13.30 ХОР 

 

7. Српски језик (ст) Физичко васпитање 
Грађанско в.(1) 

Верска нас. (13) 
Филозофија  (3)  Солфеђо ВИ (13) 

П
о
сл
е 
п
о
д
н
е 

1.  Дириговање  (13) Компоновање (13) Информатија ВИ  
 Контрапункт ВИ (3) 

13.30-15  

ТРЗАЧКИ ОРК. 

сала 
2.  

Дириговање  (13) 

М.облици  ВИ  (ст) 
Компоновање (13) 

Енглески ј.  сала 

Информатика ВИ 
 

3.  М.облици  ВИ  (ст) 
М. Облици ТО  

(13) 
Солфеђо   ТО (1)   

4.  Историја муз.  (ст) 
М. Облици ТО  

(13) 
   

5.  Историја муз.  (ст) 
Контрапункт ТО  

(13) 
   

6.  Етномузикол.  (ст) 
Контрапункт ТО  

(13) 
   

7.  Нац. историја м. (ст) 18.30-20  ХОР сала    
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6.  РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ШКОЛОМ 
 

6.1.   Оперативни план рада директора 
 

Месец активност носиоци активности 

август, септембар - Припреме за почетак нове школске године 

- Сређивање списка уписаних ученика и   

њихов распоред по класама 

- Састанци са шефовима одсека ради   

прикупљања података за Извештај и   

Годишњи план рада 

- Формирање стручних актива 

- Израда решења о четрдесетчасовној радној  

недељи 

- Израда Извештаја о раду Школе и  

Годишњег плана рада  

- Састанак Педагошког колегијума 

- Састанци Школског одбора и Савета 

родитеља 

Директор школе, 

помоћници директора, 

руководиоци стручних актива, 

референт за ученичка питања, 

секретар школе. 

октобар - Посета часовима 

- Припрема састанака руководилаца   

  стручних актива и Одељенског већа 

- Припрема и одржавање Наставничког већа    

   (по потреби онлајн) 

- Организовање ванредних испита 

-Рад на елаборату и прикупљању   

  документације за отварање издвојеног  

  одељења ОМШ у Омољици и Опову. 

-Рад на елаборату и прикупљању  

  документације за отварање два нова одсека  

у СМШ: одсека за музичку продукцију и 

обраду звука и одсек за српско 

традиционално певање и свирање 

Директор школе, 

помоћници директора, 

руководиоци стручних актива, 

разредне старешине, 

референт за ученичка питања, 

секретар школе,педагог, 

психолог 

новембар - Учешће у раду школских тимова 

- Учешће на скупштини ЗМБШС 

- Преглед школске документације 

- Посета часовима 

- Рад на елаборату и прикупљању  

  Документације за проширење ИО Банатско 

Ново Село на инструменте: клавир, 

мандолина, саксофон, соло певање 

Директор школе, 

помоћници директора, 

руководиоци стручних актива, 

ПП служба 

децембар - Рад у тиму за самовредновање Директор школе, 
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- Организовање посете Сајму образовања  

(Нови Сад) 

- Посета часовима, преглед документације и    

дневника 

- Састанак Педагошког колегијума 

- Припрема и учешће на седницама  

одељенског већа и Наставничог већа (он лајн 

/ у складу са препорукама) 

- Именовање чланова пописних комисија 

- Организовање новогодишње приредбе 

- Израда распореда рада у току зимског  

распуста 

- Ванредни испити 

- Припрема састанка Школског одбора 

-Рад на елаборату и прикупљању   

  документације за отварање издвојеног  

  одељења ОМШ у Омољици и Опову. 

-Рад на елаборату и прикупљању  

  документације за отварање два нова одсека  

у СМШ:одсека за музичку продукцију и 

обраду звука и одсек за српско 

традиционално певање и свирање 

помоћници директора, 

руководиоци стручних актива, 

разредне старешине, 

секретар школе, 

референт за ученичка питања, 

тим за самовредновање, 

Школски одбор, 

ПП служба. 

 

 

Месец Активност носиоци активности 

јануар - Припрема за обележавање Светог Саве 

- Организовање преслушавања ученика који   

иду на Републичко такмичење (уколико буде 

организовано) 

- Учешће у припреми финансијског извештаја  

- Припрема и израда извештаја о раду  

директора за претходни период 

Директор школе, 

помоћници директора, 

руководиоци стручних актива, 

разредне старешине, 

Школски одбор, 

Савет родитеља, 

Рачуноводство школе 

фебруар - Анализа резултата анкета за самовредновање 

- Праћење рада стручних тимова 

- Скупштина ЗМБШС 

- Преслушавање ученика који иду на  

Републичко такмичење 

Директор школе, 

наставници, 

разредне старешине, 

руководиоци стручних тимова, 

ПП служба 

март - Организација одлазака на такмичења 

- Учешће у раду Одељенског већа 

- Припрема и учешће у раду Наставничког  

већа 

Директор школе, 

помоћници директора, 

наставници, 

разредне старешине, 

руководиоци стручних тимова. 

април - Распоред годишњих испита, 

- Посета часовимa 

Директор школе, наставници, 

помоћници директора. 
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мај - Организација одласка на Републички  

  фестивал 

- Организовање прославе Дана Школе 

- Распоред и именовање комисије за  

спровођење испита 

- Учешће у раду стручних органа и тимова 

Директор школе, 

помоћници директора, 

наставници. ПП служба 

јун - Седнице одељенских већа 

- Седнице Наставничког већа 

- Организација и спровођење пријемних  

испита за ОШ и СШ 

- Учешће у раду Матурског одбора 

- Преглед дневника, испитних  

записника,матичних књига, 

- Учешће у раду и праћење процеса   

самовредновања 

Директор школе, 

помоћници директора, 

разредне старешине, 

руководиоци стручних актива, 

референт за ученичка питања, 

тим за самовредновање, ПП 

служба 

 

август - Припрема извештаја о раду школе 

- Припрема Годишњег плана рада за  

2021/2022. 

- Припрема и организовање поправних испита  

и других испита 

- Преглед документације 

- Седница Наставничког већа 

- Контрола припремљености просторија за   

почетак школске године 

Директор школе, 

помоћници директора, 

разредне старешине, 

руководиоци стручних актива, 

референт за ученичка питања, 

ПП служба 
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6.2.  Оперативни план рада помоћника директора 
 

Месец активност носиоци активности 

август, септембар - Припреме за почетак нове школске године 

- Сређивање списка уписаних ученика и   

њихов распоред по класама 

- Прикупљања података за Извештај и   

Годишњи план рада 

- Израда распореда за 2020/2021. 

- Израда решења о четрдесетчасовној радној  

недељи 

-израда Извештаја о раду Школе и  

Годишњег плана рада  

-Израда плана дежурства наставника 

- Преглед год. и месечних планова рада 

- ИС Доситеј 

-Увођење и организација ЕсДневника у    

Основној школи 

Директор школе, 

помоћници директора, 

руководиоци стручних актива, 

референт за ученичка питања, 

секретар школе, ПП служба 

октобар - Предлог чланова комисије за ванредне  

испите 

- Учешће у припреми састанака  

руководилаца стручних актива и ОВ 

- Учешће у припреми Наставничког већа 

- Организовање ванредних испита 

-Рад на елаборату и прикупљању   

  документације за отварање издвојеног  

  одељења ОМШ у Омољици и Опову. 

-Рад на елаборату и прикупљању  

  документације за отварање два нова одсека  

у СМШ:одсека за музичку продукцију и 

обраду звука и одсек за српско 

традиционално певање и свирање 

Директор школе, 

помоћници директора, 

руководиоци стручних актива, 

разредне старешине, 

 

новембар - Преглед школске документације 

- Учешће у организацији такмичења 

- Учешће у организацији полугодишњих  

преслушавања и смотри 

Директор школе, 

помоћници директора, 

руководиоци стручних актива, 

 

децембар - Преглед документације и дневника 

- Припрема и учешће на седницама  

одељенског већа и Наставничог већа 

- Предлог чланова комисије за ванредне  

испите 

- Учешће у изради распореда рада у току  

зимског распуста 

Директор школе, 

помоћници директора, 

руководиоци стручних актива, 

разредне старешине, 

тим за самовредновање, 

психолог школе. 
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-Рад на елаборату и прикупљању   

  документације за отварање издвојеног  

  одељења ОМШ у Омољици и Опову. 

-Рад на елаборату и прикупљању  

  документације за отварање два нова одсека  

у СМШ:одсека за музичку продукцију и 

обраду звука и одсек за српско 

традиционално певање и свирање 
 

јануар - Припрема за обележавање Светог Саве 

- Организовање преслушавања ученика који   

иду на Републичко такмичење 

- Преглед месечних планова рада наставника 

Директор школе, 

помоћници директора, 

руководиоци стручних актива, 

разредне старешине, 

фебруар - Предлог чланова комисије за ванредне  

испите 

- Преслушавање ученика који иду на  

Републичко такмичење 

Директор школе, 

наставници, 

разредне старешине, 

руководиоци стручних тимова. 

март - Учешће у организацији одлазака на  

такмичења 

- Учешће у раду Одељенског већа 

- Припрема и учешће у раду Наставничког  

већа 

Директор школе, 

помоћници директора, 

наставници, 

разредне старешине, 

руководиоци стручних тимова. 

април - Распоред годишњих испита, 

- Предлог чланова комисије за ванредне  

испите 

- Педагошко-инструктивни увид у рад  

наставника 

Директор школе, 

помоћници директора, 

наставници. 

мај - Учешће у организацији прославе Дана  

Школе 

- Предлог за именовање комисије за  

спровођење матурских и годишњих  испита 

- Распоред испита 

Директор школе, 

помоћници директора, 

наставници. 

јун - Предлог чланова комисије за ванредне  

испите 

- Припрема и учешће у раду Наставничког  

већа и одељенских већа 

- Организација и спровођење пријемних  

испита за ОШ и СШ 

- Учешће у раду Матурског одбора 

- Преглед дневника, испитних  

записника,матичних књига, 

Директор школе, 

помоћници директора, 

разредне старешине, 

руководиоци стручних актива, 

референт за ученичка питања, 

тим за самовредновање. 

 

август - Припреме за почетак нове школске године 

- Сређивање списка уписаних ученика и   

Директор школе, 

помоћници директора, 
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њихов распоред по класама 

- Прикупљања података за Извештај и   

Годишњи план рада 

- Израда распореда за 2021/2022. 

- Припрема и организовање поправних испита  

и других испита 

- Преглед документације 

- Припрема и учешће у раду НВ  

разредне старешине, 

руководиоци стручних актива, 

референт за ученичка питања, 

ПП служба 

 

 

 

6.3.   ПЛАН  И ПРОГРАМ  РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

 

 

 

 

време активност 

септембар 

-Конституисање ШО 

-Упознавање са  Пословником о раду Школског  

одбора, 

- Усвајање Извештаја о раду Школе у школској  

2019/2020. години, 

- Усвајање Годишњег плана рада Школе за  

школску 2020/2021.  годину, 

- Доношење одлука из надлежности органа  

управљања (Усвајање плана  рада директора,  

план стручног усавршавања) 

децембар 

- Доношење одлуке о образовању комисија за 

попис имовине и обавеза, 

- Доношење одлуке о усвајању Плана уписа  

ученика у I разред средње школе по образовним  

профилима и трајању образовања за школску  

2020/21. годину  

 Чланови школског одбора 2020/2021. 

Представници локалне 

самоуправе 
 Представници родитеља Представници запослених 

1. ЈеленаШимшић 

 
 1. Бранко Мићић 

заменик председника 
1.Алберт Алфелди 

2. Јасмина Станковић  
 

2.Бојан Тирменштајн 

З. Татјана Темишварац  З. Ивана Шиљковић З.Вера Царина 
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- Анализа рада Школе и постигнућа ученика у  

учењу, владању и на такмичењима  

 -Упознавање за новим законским прописима и  

именовање комисије за израду нацрта/предлога  

Статута школе и његовог усклађивања са  

законским одредбама. 

јануар/фебруар 

- Усвајање Извештаја пописних комисија, 

- Усвајање Извештаја о раду директора (за 

период  

септембар- децембар 2020.  године), 

- Доношење измена Финансијског плана Музичке  

школе «ЈОВАН  БАНДУР» Панчево за 2021. год 

- Доношење плана јавних набавки за 2021. 

- Текућа питања 

мај/јун 

-Анализа рада Школе и постигнућа ученика у 

учењу,владању и на такмичењу  

-Усвајање извештаја који подноси директор 

школе 
 

 

6.4.   САВЕТ РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља чине по два представника родитеља ученика сваког разреда у средњој 

школи и по један представник сваког одсека из основне школе. 

Савет родитеља бави се питањима као што су намена коришћења средстава донација, 

ученичке екскурзије, одлазак на такмичења и друга питања везана за рад и активности 

које проводи школа. 
 

 

 

Чланови Савета родитеља у 2020/2021. су: 

 

ред. бр. одсек / ниво образовања Име и презиме родитеља 

1 солопевачки одсек ОШ Сања Самарџић 

2 дувачки одсек ОШ Ана Савчић 

3 клавирски одсек ОШ Теодора Ристић 

4 одсек хармонике ОШ Драгана Клинцов 

5 трзачки одсек ОШ Сандра Илић Миловић 

6 гудачки одсек ОШ Жељко Вукадиновић 
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7 Први СШ ВИ Рената Љиљак 

8 Први СШ ТО Стојанка Антевски 

9 Други СШ ВИ Недељка Месарош 

10 Други СШ ТО Ивана Шиљковић, члан ШО 

11 Трећи СШ ВИ Золтан Јагица 

12 Трећи СШ ТО Весна Рајић 

13 Четврти СШ ВИ Бранко Мићић, члан ШО 

14 Четврти СШ ТО Павлов Ангелина 

 
 

Септембар: 

 

• конституисање Савета родитеља и верификација мандата нових чланова 

• планирање рада за 2020/21. школску годину 

• Разматрање Извештаја о раду Школе за 2019/2020. 

• разматрање Годишњег плана рада Школе за 2020/2021. 

• избор уџбеника 

• избор чланова за рад у тимовима школе, општинском савету родитеља 

• давање мишљења и сагласности за извођење ђачких путовања и рекреативне 

наставе 

• разматрање предлога и доношење одлуке о висини донације 

• текућа питања 
 

Децембар/јануар : 

 

• Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта 

• разматрање намене коришћења средстава донација и предлог плана   

коришћења 

 

Мај/јун: 

 

• анализа рада школе и успеха ученика у учењу, владању и на такмичењима 

• мера за унапређење наставног процеса 

• разматрање извештаја о путовањима ученика и рекреативној настави (уколико су   

реализоване) 

• текућа питања 
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7.   СТРУЧНИ ОРГАНИ,ТИМОВИ И ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

УСТАНОВЕ 

 

 

7.1.    НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

1. Седница Наставничког већа / Октобар 

• анализа успеха и дисциплине ученика ОШ и СШ на крају првог 

класификационог периода 

 

2.Седница Наставничког већа / Децембар 

• успех  и дисциплина  ученика ОШ и СШ на крају другог класификационог 

периода 

• извештај са одржаних преслушавања 

• извештаји стучних актива и школских тимова 

• утврђивање обавеза и активности за време зимског распуста. 

• усвајање Полугодишњег извештаја рада директора 

 

3. Седница Наставничког већа / Април 

• анализа успеха и дисциплине ученика ОШ и СШ на крају трећег 

класификационог периода 

• извештаји о резултатима постигнутим на такмичењима 

 

4. Седница Наставничког већа / Јун 

• Успех ученика завршних разреда ОМШ и СМШ 

 

5. Седница Наставничког већа / Јун 

• успех  и дисциплина  ученика ОШ и СШ на крају четвртог класификационог 

периода 

• извештај о резултатима оствареним на такмичењима 

• извештај о резултатима самовредновања и давање мишљења и предлог мера 

• избор за ученика генерације 

• утврђивање распореда активности за август 

 

6. Седница Наставничког већа / Август 

• распоред одржавања поправних и других испита и припремне наставе 

 

7. Седница Наставничког већа / Август 
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• верификација успеха ученика постигнутих на испитима и анализа успеха на крају 

школске године 

• припрема података и разматрање предлога  Извештаја о раду Школе и Годишњег 

плана рада Школе за наредну годину 

• упознавање са школским календаром 

• избор уџбеника 

• формирање стручних актива, стручних већа и школских тимова 
 

 

 

7.2.    ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ ОШ И ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ СВА 4. РАЗРЕДА СШ 

 

 

1. Седница одељенских већа / Октобар 

• анализа успеха и дисциплине ученика ОШ и СШ на крају првог класификационог 

периода 

 

2. Седница одељенских већа/ Децембар 

• Утврђивање закључних оцена из наставних предмета на крају првог полугодишта 

• Утврђивање закључних оцена из владања на крају првог полугодишта 

• анализа успеха и дисциплине ученика ОШ и СШ на крају другог 

класификационог периода 

• Анализа изостанака и предузетих васпитних мера 

• утврђивање обавеза и активности за време зимског распуста 

 

3. Седница одељенских већа/ Март 

• анализа успеха и дисциплине ученика ОШ и СШ на крају трећег 

класификационог периода 

• Анализа изостанака и предузетих васпитних мера 

 

4. Седница одељенских већа / Јун 

• Утврђивање закључних оцена из наставних предмета на крају другог 

полугодишта 

• Утврђивање закључних оцена из владања на крају другог полугодишта 

• анализа успеха и дисциплине ученика ОШ и СШ на крају четвртог 

класификационог периода 

• Анализа изостанака и предузетих васпитних мера 

• извештај о резултатима оствареним на такмичењима 
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6.4.    ПЛАН РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА 
 

Носиоци планираних активности су: руководиоци одсека у сарадњи са наставницима, 

помоћником директора, директором,ПП службом. 
 

  

Август/септембар 

• Припрема података за израду Извештаја о раду Школе и Годишњег плана 

рада Школе 

• формирање група и подела ученика по класама 

• израда глобалних планова рада 

Октобар 

• анализа успеха,изостанака и дисциплине ученика на крају првог 

класификационог периода 

• реализација интерних часова и других јавних наступа ученика 

• учешће у раду Педагошког колегијума 

Новембар • први јавни час Уколико буде могуће реализовати) 

Децембар 

• анализа успеха,изостанака и дисциплине ученика на крају другог 

класификационог периода 

• организација родитељских састанака 

• преслушавања ученика и учешће на такмичењима 

• реализација другог јавног часа 

• распоред активности током зимског распуста (додатна и допунска настава) 

• организовање полугодишњег преслушавања 

• припрема података за Одељенско и Наставничко веће 

Јануар 
• учешће у организовању свечаности поводом прославе Светог Саве 

• учешће у организовању преслушавања и одабира ученика за РТ 

Фебруар 

• припрема ученика за републичко такмичење. 

• организовање преслушавања ученика ош за одлазак на републички фестивал 

• упознавање са резултатима анкете за самовредновање и давање предлога 

Март 
• организација јавних наступа ученика,  учешће на такмичењима 

• анализа успеха ученика на крају трећег класификационог периода 

Април • учешће на такмичењима 

Мај 

• организација концерата поводом Дана школе 

• припрема за одржавање годишњих и матурских испита 

• учешће у организацији пријемних испита за упис ученика у ОШ и СШ 

Јун 

• учешће у раду испитних комисија 

• припрема података за седницу одељенског и Наставничког већа 

• анализа успеха ученика на испитима 

• планирање класа за наредну годину 

• планирање активности за август 

Август 

• анализа успеха ученика на крају школске 2020/2021. године 

• припрема података за Извештај о раду школе, за одељенско и Наставничко 

веће, за Годишњи план рада школе за 2021/2022. 
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ПЛАНИРАНА ТАКМИЧЕЊА ЗА 2020/2021. 

 

      клавиристи:     Републичко такмичење, Фестивал муз.школе Србије, 

                               Међународно такмичење „Арс Нова“ у Трсту, 

                               Међународно такмичење „Фантаст“ у Бечеју 

                               Међународно такмичење у Темишвару-Румунија 

      гудачи:           Такмичење гудача у Нишу, у Сремској Митровици у Убу 

                              Такмичење „Коњовић“ у Београду 

                              Такмичење „Мали виртуоз“ у Београду 

      хармоника:      Смотра за ученике од II ОШ - IV СШ (Децембар месец) 

                         Учешће на такмичењима: "Мех фест" Београд,  

                        "Звездане стазе" Крагујевац, 

                        "Акордеонфест" Грац (Аустија)  

                        "Дани хармонике" Угљевик (Република Српска) 

трзачи:      Фестивал муз.школа Србије 

                 18.Војвођански фестивал тамбуре 

                 21.Меморијал Душан Протић;,Београд 

                 Друго међународно такмичење Макса Попов 

                Војвођански фестивал харфе,Зрењанин 

Међународно такмичење „Фантаст“ у Бечеју 

Међународно такмиченје „Петар Коњовић“ у Београду 

Такмичење „Мали виртуоз“ у Београду 

 ВАрт такмичење гитаре,Ваљево 

Међународни фестивал гитаре Наиссус, Ниш 

Фестивал гитаре Панониа,Панчево 

6.тамбура инструментал фестивал,Суботица 

. дувачи        Републичко такмичење и Републички фестивал 

Међународно такмичење “Даворин Јенко” 

Међународно такмичење дрвених дувача у Пожаревцу 

Међународно такмичење лимених дувача у Новом Саду 

општеобразовна настава        Такмичење (онлајн) из информатике „Дабар“ (Октобар/Новембар 2020.) 

Републичко такмичење тонских снимака  (април/мај 2021.) 

Такмичење из српског језика и језичке културе (март/април/мај 2021.) 

Смотра рецитатора (март/април 2021.) 

Такмичење из енглеског језика за 4. Разред СШ 
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7.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

Планиране активности:         

За школску 2020/21. годину планирана је организација проширења издвојеног одељења 

у Банатском Новом Селу на инструменте: клавир, мандолина, саксофон и соло певање, 

организација отварања издвојених одељења Основне школе у Омољици и Опову, а у 

средњој школи израда елабората и отварање одсека за музичку продукцију и обраду 

звука и одсек за српско традиционално певање и свирање, као ипобољшање 

опремљености школе савременим наставним средствима.  

По питању наставе и учења планиран је наставак сарадње и реализација часова 

корелације различитих наставних предмета (општеобразовних и стручних предмета, на 

пример), реализација и евалуација угледних часова, као и договори актива у вези са 

методом и начином објективног оцењивања и праћења успеха ученика. 

 

Стручни актив за развој школског програма ће координирати свим активностима унетим 

у Школски програм, сарађивати са релевантним тимовима и стручним већима, пратити 

измене закона и наставних програма и пратити примену ШП у васпитно-образовном 

раду школе. 

Успешност у реализацији планираних активности моћи ће се пратити кроз евиденцију у 

школским документима, на фотографијама, кроз записнике са састанака школских 

актива и школског тима за развојно планирање. 
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-Утврђивање фонда часова и предмета 

- Распоред писмених – контролних 

задатака, додатна, допунска, 

секције,слободне активности 

-Анализа остварености Школског 

програма на крају првог 

класификационог периода 

План посета часовима 

-директор, 

предметни 

наставници,  

одељенске 

старешине, 

руководилац 

стручног актива 

-анализа на 

стручним 

састанцима 
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-Анализа остварености Школског 

програма на крају првог 

класификационог периода 

 -Сарадња са осталим стручним 

органима и тимовима ради 

евидентирања измена и допуна 

Школског програма 

-Анализа посете часовима 

-руководилац 

актива, чланови 

актива, 

директор, психолог, 

педагог 

-анализа на 

стручним 

састанцима 
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-Анализа остварености Школског 

програма на крају првог полугодишта 

-Такмичења 

-Спортске активн 

-Хуманитарне акције 

-директор, 

психолог, педагог, 

предметни 

наставници, 

одељењске 

старешине, 

руководиоци 

стручних актива 

-анализа на 

стручним 

састанцима 
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2
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-Анализа остварености Школског 

програма на крају трећег 

класификационог периода 

-Посете часовима 

-одељенске 

старешине, 

руководиоци 

стручних 

актива, директор, 

психолог, педагог 

-анализа на 

стручним 

састанцима 
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-Анализа остварености Школског 

програма на крају другог полугодишта 

-Анализа остварености Школског 

програма на крају школске године 

- Анализа посете часовима 

-Такмичења 

-Спортске активности 

-Сарадња са осталим стручним 

органима и тимовима ради 

евидентирања 

измена и допуна Школског програма 

-Извештај о раду актива 

-Избор нових чланова и руководства 

актива, измене у плану рада 

-одељењске 

старешине, 

руководиоци 

одељењског 

већа, директор, 

психолог, педагог, 

предметни 

наставници, 

чланови 

актива, 

руководилац 

актива 

-анализа на 

стручним 

састанцима 
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ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

 

 

ТИМ 

 

 

КООДИНАТОР 

ТИМА 

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА 
Планирани број 

састанака 

 

Стручни актив за ШРП  

 

 

Татјана Николић 

Татјана Ковјанић,  

Габриела Динић,  

Љиљана Маријановић,  

Татјана Николић, 

Снежана Пупић,  

Михајло Јовић, директор 

Јасмина Станковић, представник 

локалне самоуправе 

Ивана Шиљковић, представник савета 

родитеља 

Максим Крумес, представник 

ученичког парламента 

2 
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АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ ОБЛАСТ 

Сарадња са Заводом за јавно здравље;  

Коришћење промотивног материјала са сајта 

Завода на тему заштите од инфекције Ковид 

19 

Уколико ситуација дозволи, организовање 

предавања од стране стручњака из Завода 

ученицима свих разреда СМШ 

Директор, тим, 

пп служба,  

Ученици свих 

разреда СМШ, 

пп служба, 

наставници,  

Прво 

полугодиште 

Програм заштите од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, као 

и јачања сарадње међу ученицима 

и родитељима, запосленима и 

ученицима, родитељима и 

запосленима 

Развијање еколошке свести код ученика 

удружено са повећањем осетљивости за особе 

са хендикепом - придруживање акцији „Чеп за 

хендикеп“ 

Директор, тим, 

ученички 

парламент 

ученици, 

наставници 

у току 

школске 

године 

Програм заштите од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, као 

и јачања сарадње међу ученицима 

и родитељима, запосленима и 

ученицима, родитељима и 

запосленима 

Округли сто/радионице на тему Безбедност на 

интернету 

Професор 

информатике, пп 

служба 

ученици свих 

разреда СМШ 

у току 

школске 

године 

Програм заштите од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, као 

и јачања сарадње међу ученицима 

и родитељима, запосленима и 

ученицима, родитељима и 

запосленима 

Укључивање у активности које за циљ имају 

бригу о школском простору - уређивање 

школске сале за свечаности поводом дочека 

нове године 

Директор, тим, 

ученички 

парламент 

ученици, 

наставници 

децембар Програм заштите од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, као 

и јачања сарадње међу ученицима 

и родитељима, запосленима и 

ученицима, родитељима и 

запосленима 
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Уважавање различитости - спровести 

активност која ће за циљ имати указивање на 

значај толеранције 

Тим, ученички 

парламент 

ученици, 

наставници 

март Програм заштите од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, као 

и јачања сарадње међу ученицима 

и родитељима, запосленима и 

ученицима, родитељима и 

запосленима 

Сарадња са различитим локалним 

институцијама - Организација концертних (и 

других) активности у циљу промоције бриге о 

другима  

Директор, тим, 

ученички 

парламент 

ученици, 

наставници 

Током шк. 

године 

План културне и јавне делатности 

школе 

Представљање и примена новог правилника о 

протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање 

 

Пп служба Наставно 

особље 

Прво 

полугодиште 

Програм заштите од 

дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, као 

и јачања сарадње међу ученицима 

и родитељима, запосленима и 

ученицима, родитељима и 

запосленима 

Спровођење активности које за циљ имају 

идентификацију даровитих ученика и, у 

складу са тим, индивидуализација или 

формирање ИОП3 

Разредне 

старешине, 

наставници 

инструмента, 

чланови тима, 

пп служба,  

 У току 

школске 

године 

План рада са талентованим и 

надареним ученицима 

 

Спровођење активности у циљу оптимизације 

рада за ученике са тешкоћама, 

индивидуализација  

Разредне 

старешине, 

наставници 

инструмента, 

чланови тима, 

пп служба, 

 У току 

школске 

године 

План мера за унапређивање 

доступности одговарајућих облика 

подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета 

образовања и васпитања за 

ученике којима је потребна 

додатна подршка 

 

Спровођење радионичарског рада са 

ученицима СМШ/ предавања  на тему 

Пп служба, 

наставници 

 Прво 

полугодиште 

План мера за унапређивање 

доступности одговарајућих облика 
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стереотипија и предрасуда подршке и разумних 

прилагођавања и квалитета 

образовања и васпитања за 

ученике којима је потребна 

додатна подршка 

 

Спровођење вредновања кључне области  

ЕТОС  

Формирање акционог плана на основу 

резултата самовредновања области ЕТОС  

Праћење резултата спроведених активности из 

акционог плана 

Тим за 

самовредновање 

и вредновање 

рада школе 

Наставници, 

ненаставно 

особље, 

ученици, 

родитељи/стара

тељи 

 План мера унапређивања 

образовно-васпитног рада на 

основу анализе самовредновања 

-Указивање на важност поштовања кућног 

реда школе; 

- Дежурство наставника у школи (појачано 

због Ковид 19); 

- Видео надзор; 

- Усвајање и примена предвиђених мера 

заштите од вирусне инфекције Ковид 19 

Сви запослени  Током 

године 

Друга питања од значаја за развој 

школе: Услови рада школе 

- Праћење примене Кодекса понашања; 

- Постављање Програма заштите деце/ученика 

од насиља на очигледна места како би се 

наставници лако подсетили; 

-Упознавање са функционисањем система 

социјалне заштите деце / ученика; 

- Сензибилизација наставника за 

препознавање насиља, запостављања, 

занемаривања 

- Рад на усавршавању комуникацијских 

вештина, вештина у процесу решавања 

проблема ученика и вештина ефикасног 

реаговања у ситуацији насиља (семинари, 

консултације, праћење литературе итд.) 

Сви запослени  

Тим за борбу 

против насиља 

Разредне 

старешине 

ПП служба 

 Током 

године 

Друга питања од значаја за развој 

школе: Рад са 

наставницима 
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- Рад на развијању кооперативне климе у 

одељењу - ЧОС, радионице, посете, дружења 

- Упознавање ученика са Програмом заштите 

деце/ученика од насиља - ЧОС, часови 

грађанског васпитања и др. 

- Активно учешће ученика приликом 

дефинисања правила понашања у школи и 

последица за њихово кршење 

- Рад са ученичким парламентом у циљу 

спровођења активности у вези превенцијом 

насиља, ненасилном комуникацијом, 

реаговањем у ситуацијама насиља 

- Рад са ученицима - превенција насиља, 

ненасилна комуникацијом, реаговање у 

ситуацијама насиља (ЧОС, грађанско 

васпитање, психологија) 

 

Сви запослени  

Тим за борбу 

против насиља 

Разредне 

старешине 

ПП служба 

 Током 

године 

Мере усмерене на достизање 

циљева образовања и васпитања 

које превазилазе садржај 

појединих наставних предмета 

- Упознавање родитеља са Програмом заштите 

деце/ученика од насиља кроз родитељске 

састанке и Савет родитеља 

- Активно учешће родитеља у дефинисању 

Програма 

- Организовање разговора  о безбедности и 

заштити од насиља детета 

- Упознавање са мрежом социјалне заштите 

деце 

Разредне 

старешине 

Тим за борбу 

против насиља 

ПП служба 

 Током 

године 

План укључивања родитеља, 

односно другог законског 

заступника у рад школе 
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7.6.   ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 
 

Састав педагошког колегијума: 

1. Михајло Јовић, директор школе 

2. Маја Бошковић Новицки за актив клавириста 
3. актив трзача: Милица Миливојевић 
4. актив дувача: Константин Сотировски 
5. актив хармонике: Рамона Димитријевић Балаћ  
6. актив гудача: Милена Милошевић 
7. актив соло певања и камерне музике: Вера Царина 
8. актив општеобразовних предмета: Татјана Ковјанић 
9. актив солфеђа и стручно теоретских предмета: Јелена 

Цветић. 
10. ПП служба 

 

Септембар:    

 Конституисање Колегијума и утврђивање годишњег плана рада 

 Разматрање предлога актива за стручно усавршавање професора 

 утврђивање распореда писмених радова за прво полугодиште 

 израда распореда одржавања концертних активности ученика и 

план учешћа на такмичењима 

 планирање полугодишњих смотри и преслушавања 

 предлог за награду Извршног већа Војводине 

Децембар:      

• Утврђивање датума преслушавања ученика за РТ 

• Предлог професора за чланове жирија РФ 

• полугодишња преслушавања 

• организација новогодишње приредбе 

Јануар /фебруар: 

• планирање активности за следећи квартал 

• анализа успеха ученика на крају другог класификационог периода 

• утврђивање распореда писмених радова за друго полугодиште 

• преслушавања ученика за РТ и РФ 

Април / мај:  

• планирање јавних наступа 

• планирање прославе Дана школе 

• анализа рада школе и постигнућа ученика на РТ 

• планирање пријемних испита и предлози састава испитних 

комисија 

Мај / јун:    

• активности  и учешће у прослави Дана школе 

• одржавање испита 

• припрема извештаја о стручном усавршавању запослених 
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7.7.  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ТРГОВИНЕ ЉУДИМА  

 

ТИМ 
КООРДИНАТОР 

ТИМА 
ЧЛАНОВИ ТИМА 

Број планираних 

састанака 

 

За заштиту од 

трговине људима 

 

 

 

Татјана Николић 

Натали Богданов Динић  

Ружица Николић 

Ивана Јаћимовић 

Јовановски  

Снежана Пупић 

Михајло Јовић 

Татјана Николић 

2 

 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

 

УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Обележити Светски дан заштите од 

трговине људима 

Пп служба, ђачки 

парламент 

Ученички 

парламент, 

ученици 

средње 

музичке школе 

октобар 

Успоставити сарадњу са Црвеним 

крстом; представници  ЦК да одрже 

предавање/радионице о трговини 

људима 

Пп служба, тим за 

заштиту од 

трговине људима 

тим, ученици 

средње 

музичке школе 

у току првог 

полугодишта 

Пројекција филма „Посматрачи“ Пп служба Грађанско 

васпитање, 

психологија, 

ЧОС, према 

могућностима 

У другом 

полугодишту 
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7.8.   ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  

 

 

Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је 

у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о 

ратификацијиКонвенције Уједињених нација о правима детета и Посебним 

протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама.На основу овог Протокола школа је формирала Тим 

за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

 

 

ТИМ 

 

 

КООДИНАТОР 

ТИМА 

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

Број 

планираних 

састанака 

 

За заштиту ученика од 

дискриминације, 

насиља, злостављања 

и занемаривања 

 

Снежана Пупић 

Татјана Ковјанић  

Јелена Јеловац  

Татјана Николић 

Михајло Јовић 

Снежана Пупић 

Бранко Мићић, савет 

родитеља  

Владимир 

Војнак,ученички 

парламент 

 

2 

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Сарадња са Заводом за јавно здравље;  

Коришћење промотивног материјала са сајта 

Завода на тему заштите од инфекције Ковид 

19 

Уколико ситуација дозволи, организовање 

предавања од стране стручњака из Завода 

ученицима свих разреда СМШ 

Директор, 

тим, пп 

служба,  

Ученици свих 

разреда СМШ, 

пп служба, 

наставници,  

Прво 

полугоди

ште 

Развијање еколошке свести код ученика 

удружено са повећањем осетљивости за особе 

са хендикепом - придруживање акцији „Чеп 

за хендикеп“ 

Директор, 

тим, ученички 

парламент 

ученици, 

наставници 

у току 

школске 

године 

Округли сто/радионице на тему Безбедност 

на интернету 

Професор 

информатике, 

пп служба 

ученици свих 

разреда СМШ 

у току 

школске 

године 

Укључивање у активности које за циљ имају 

бригу о школском простору - уређивање 

Директор, 

тим, ученички 

ученици, 

наставници 

децембар 
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школске сале за свечаности поводом дочека 

нове године 

парламент 

Уважавање различитости - спровести 

активност која ће за циљ имати указивање на 

значај толеранције 

Тим, 

ученички 

парламент 

ученици, 

наставници 

март 

Сарадња са различитим локалним 

институцијама - Организација концертних (и 

других) активности у циљу промоције бриге о 

другима  

Директор, 

тим, ученички 

парламент 

ученици, 

наставници 

Током 

шк. 

године 

Представљање и примена новог правилника о 

протоколу поступања у установи у одговору 

на насиље, злостављање и занемаривање 

 

Пп служба Наставно 

особље 

Прво 

полугоди

ште 

 

Интервентне активности ће се спроводити по потреби. 

 

7.9.   ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ 

 

 

 

ТИМ 

 

 

КООДИНАТОР 

ТИМА 

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

Планирани 

број 

састанака 

 

За каријерно вођење 

и саветовање 

 

 

Снежана Пупић 

Тања Барабаш  

БорјанаСтражмештеров 

Татјана Николић 

Михајло Јовић 

Снежана Пупић 

2 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

 

УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Саветодавни разговори са ученицима у 

циљу адекватног одабира следећег 

корака у образовању 

Пп служба, 

тим за 

каријерно 

вођење 

Ученици 4. 

разреда СМШ 

У току 

школске 

године 

Образовни рад са учеником на тему 

како написати CV и која је његова 

сврха и значај, како написати 

пропратно и мотивационо (разговор и 

давање материјала у форми 

PowerPointпрезентације за помоћ при 

писању CV-ја). 

Пп служба, 

тим за 

каријерно 

вођење 

Ученици 3. и 

4. разреда 

СМШ 

У току 

школске 

године 
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Посета Сајму образовања Пп служба, 

тим за 

каријерно 

вођење 

Ученици 4. 

разреда СМШ 

Друго 

полугодиште 

Упућивање ученика на сајт Националне 

службе за тржиште рада, представљање 

сајта ученицима, помоћ при проласку 

кроз сајт 

Пп служба, 

тим за 

каријерно 

вођење 

Ученици 4. 

разреда СМШ 

У току 

школске 

године 

 

7.10.ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 

2020/2021. ГОДИНУ 

 

 

 

ТИМ 

 

 

КООДИНАТОР 

ТИМА 

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

Планиран

и број 

састанака 

 

За инклузивно 

образовање 

 

Татјана Николић 

Јелена Цветић  

Хелена Маринц  

Татјана Николић  

Михајло Јовић  

Снежана Пупић 

Родитељ детета које је у 

програму инклузије 

2 

 

АКТИВНОСТИ ТИМА 

 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Спровођење активности 

које за циљ имају и 

дентификацију даровитих 

ученика и, у складу са 

тим, индивидуализација 

или формирање ИОП3 

Разредне старешине, 

наставници инструмента, 

чланови тима, пп служба,  

У току школске године 

Спровођење активности у 

циљу оптимизације рада 

за ученике са тешкоћама, 

индивидуализација  

Разредне старешине, 

наставници инструмента, 

чланови тима, пп служба, 

У току школске године 

Спровођење 

радионичарског рада са 

ученицима СМШ/ 

предавања  на тему 

стереотипија и предрасуда 

Пп служба, наставници Прво полугодиште 
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7.11.  ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА 

ШКОЛЕ 

 

 

ТИМ 

 

КООДИНАТОР 

ТИМА 
ЧЛАНОВИ ТИМА 

Планирани број 

састанака 

 

Самовредновање и 

вредновање рада 

школе 

 

 

 

Снежана Пупић 

Татјана Стојиљковић 

Марија Лигети Балинт 

Вера Царина 

Снежана Пупић 

Татјана Николић 

Михајло Јовић  

Теодора Гњидић, ученик 

2 

 

 

АКТИВНОСТИ 

 

НОСИОЦИ 

 

УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Спровођење вредновања кључне 

области  ЕТОС 

Тим за 

самовредновање и 

вредновање рада 

школе 

Наставници, 

ненаставно особље, 

ученици, 

родитељи/старатељи 

новембар 

Формирање акционог плана на 

основу резултата 

самовредновања области ЕТОС 

Тим за 

самовредновање и 

вредновање рада 

школе 

Наставници, 

ненаставно особље, 

ученици, 

родитељи/старатељи 

децембар 

Праћење резултата спроведених 

активности из акционог плана 

Тим за 

самовредновање и 

вредновање рада 

школе 

Наставници, 

ненаставно особље, 

ученици, 

родитељи/старатељи 

Јануарм 

фебруар 
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7.12.   ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ     

          ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021год. 

 

Координатор:Стојовић Добричанин Анђела 

Чланови тима:Радосављевић Љиљана 

Милатовић Ана 

Рајић Весна 

 

АКТИВНОСТИ 

ТИМА 

НОСИОЦИ 

АКТИВНОСТИ 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ДОКАЗИ 

Договор око 

плана рада тима 

за 2020/2021 

школску годину 

Тим за обезбеђење 

 квалитета и  

развој школе 

Састанак тима Август-

септембар 

Записник 

Анкета међу 

запосленима, 

родитељима  

ученицима 

школе 

 

Тим,наставници, 

родитељи,ученици 

Прикупљање 

информација 

преко анкете, 

ради сазнања 

мишљења о 

квалитету рада 

установе 

Први квартал Анкета, 

записник 

Састанак 

чланова  

тима са 

координаторима 

 других тимова 

Тим за 

вредновање 

квалитета и развој 

школе, 

координатори 

других тимова 

Састанак Други квартал Записник 

Вредновање 

резултата 

ученика 

Чланови тима, 

тим за 

самовредновање 

Састанак Током године Записник, 

анкета 

Вредновање 

 резултата рада 

наставника 

Директор, 

психолог,тим  за 

вредновање 

квалитета и развој 

школе 

Састанак (увид у 

такмичења,Завршне 

испите,друге 

освојене награде, 

анкета о 

самовредновању) 

Током године Записник, 

анкета 

Самопроцена 

тима 

Чланови тима Састанак Током године Записник 
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7.13.  ПЛАН ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ  

Тим за професионални развој : Хелена Маринц, координатор, Ана Ђурић, Рамона 

Димитријевић Балаћ 

Увидом у каталог ЗУОВ-а за наступајућу школску годину , тим за професионални 

развој предлаже реализацију следећих семинара :  

Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом ( кат.бр.944 ,К1, 8 бодова),  

Хеуристичке методе у читању музичког дела ( кат.бр.965, К1, 16 бодова), 

 Рад на упознавању музичке писмености током првог и другог циклуса основног 

музичког образовања (кат.бр.976, К2, 8 бодова),  

Увођење у музику : савремене тенденције у музичкој педагогији ( кат.бр.977, К2, 8 

бодова), 

 Од првих нота до концертног подијума ( кат.бр.984, К3, 16 бодова), 

 Превенција емотивног сагоревања наставника у школама (кат.бр.992, К4, 13 бодова).  

Имајући у виду све већи значај извођења наставе на даљину ( онлајн), тим предлаже и 

следеће ОКЦ онлајн-семинаре  : Добра припрема за час – успешан час (кат.бр.433,К2, 

32 бода), Мобилни телефон у настави ( кат.бр.491, К2, 32 бода), Видео лекције – 

наставна средстава савременог образовања (кат.бр.420, К2, 37 бодова), Е- портфолио – 

инструмент за напредовање и сарадњу (кат.бр.627, К4, 32 бода) , Интернет учионица 

(кат.бр.630, К4, 32 бода). 

 

7.14.    ПЛАН  РАДА ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И   

            ПРЕДУЗЕТНИШТВО  

 

- Комбиновани часови – интегративни приступ настави ради целовитог учења 

одређених садржаја (хармонија, музички облици, књижевност,  историја музике, 

страни језици....) 

- Тематски концерти – извођење композиција одређеног композитора, групе 

композитора или одређене епохе уз приказ историјских чињеница као и анализе, 

уз активно учешће ученика под менторством наставника различитих наставних 

предмета ( историја музике, хармонија, музички облици, књижевност..) 

- „Представе концерти“ –интерактивни концерти који би уз музичко-сценски 

приказане садржаје  подстакли најмлађе ученике да лакше разумеју и  

примењују теоретска знања на свом инструменту 
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7.15.   ПЛАН  РАДА  ТИМА  ЗА  МАРКЕТИНГ 

 

 

ТИМ 

 

 

КООДИНАТОР 

ТИМА 

 

 

ЧЛАНОВИ ТИМА 

Планиран

и број 

састанака 

 

Тим за маркетинг 

 

Јелена  Миљевић 

Ружица  Николић 

Невена  Рачић 

Натали  Богданов Динић 

Михајло  Јовић 

Мирјана   Јахурић 

2 
(Састанци  се  

могу  

одржавати  

онлајн) 

 

Активности  и  задаци  

Носиоци  активности  су  чланови  тима у сарадњи са шефовима одсека, предметним 

наставницима, разредним старешинама и  ученицима. 

1. Континуирано праћење и  истицање постигнућа и успеха  ученика  школе  и  

уређење  излога  фотографијама - „зидне новине“. 

2. Повезивање са предшколским  установама  и  основним  школама; реализација  

промотивних  концерата ( пријем  првака, новогодишњи  концертић  за  децу и  

подела  пакетића ) уз поштовање мера  превенције и заштите од вируса  Ковид 

19 Учесници су  чланови  тима  и  ученици. 

3. Обавештавање локалних медија  о  значајним  дешавањима  у  школи.    

Дужност  обавља  проф. Бранислав  Тркуља. Учесници су  ученици и  

наставници. 

4. Израда новог школског сајта, обавештавање  јавности  о  значајним 

информацијама  путем  школског  сајта  и  друштвених  мрежа.  Дужност  

обављају  директор  школе, помоћници директора, ПП служба, наставници  и  

чланови  тима.   

5. Разно 

Хуманитарне  акције  

Повезивање  са  другим  школама 

Рад на уређењу Фејсбук странице школе и Јутјуб канала 

Сарадња са локалном заједницом. 
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7.16. ПЛАН  ТИМА ЗА СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 

ШКОЛСКУ 2020/21.ГOДИНУ 

 

ТИМ 

 

КООДИНАТОР 

ТИМА 
ЧЛАНОВИ ТИМА 

Планирани 

број састанака 

ТИМ ЗА СПОРТСКО-

РЕКРЕАТИВНЕ 

АКТИВНОСТИ 

 

 

Миона Царан 

Шаму Киш 

Грацијан Петровић 

Војкан Поповић 

Миљана Небригић 

 

2 

 

АКТИВНОСТИ И 

ЗАДАЦИ 

 
НОСИОЦИ ВРЕМЕ УЧЕСНИЦИ 

„Спортски дан“- 

организовати турнир 

у стоном тенису, 

стоном фудбалу и 

шаху 

Тим за спорстке 

активности 
Друго полугодиште* 

Ученици и 

наставници школе 

Организовати 

рекреативне 

активности у сали 

школе суботом за 

наставнике 

Тим за спорстке 

активности 

Током школске 

године* 
Наставници школе 

 

*Све планиране активности зависе од епидемиолошке ситуације у земљи, као и препорука 

Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19, упутства и препорука Министарства. 
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8. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 
 

 

Планирани број састанака: 5 

 

План рада:      

 Конституисање Ђачког парламента, избор руководства ЂП и два 

представника за учешће у раду Школског одбора (1. састанак). 

 Учествовање у обележавању школске славе, Дана школе и других  

културних активности школе. 

 Давање мишљења и предлога у циљу унапређења квалитета 

школског живота 

 Наставак акције сакупљања пластичних чепова у хуманитарне 

сврхе „Чеп за хендикеп“.  

 Сарадња са директором, разредним старешинама, наставницима у 

организацији обилазака музеја, одласка у позоришта, на концерте, 

екскурзије. 

 

Пунолетни представник Парламента који ће учествовати у раду Школског одбора је 

Владимир Војнак  (четврти разред СШ). 

Представник који ће учествовати у раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, 

занемаривања и злостављања је Владимир Војнак. 

Представник који ће учествовати у раду тима за самовредновање и вредновање рада 

школе  је Т. Г.   

 

 

 

 

9. ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПСИХОЛОГАЗА ШКОЛСКУ 

2020/21. ГОДИНУ 

 

1.УЧЕШЋЕ У ПЛАНИРАЊУ И ПРОГРАМИРАЊУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Учествовање у изради Извештаја о раду школе, 

Годишњег програма рада, Плана рада стручног тима за 

ИО, Плана активности Ученичког парламента, Плана 

рада стручних тимова за заштиту деце од 

дискриминације, насиља,злостављања и занемаривања, 

самовредновања и професионалне оријентације 

VIII, IX 
директор, педагог, 

чланови тимова 

Планирање сопственог рада IX 

Одељенске 

старешине, 

наставници 

Учествовање у планирању и изради индивидуалних 

образовних планова  
IX, током године 

Одељенске 

старешине,наставниц
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и, родитељи 

Учествовање у креирању и извођењу ванаставних 

активности 
IX, током године 

чланови тимова, 

чланови парламента, 

наставници, 

одељенске старешине 

 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног образовног плана  
Током године 

Педагог, Тим за 

инклузију школе 

Праћење и подстицање успеха и напредовања ученика  
Квартално, 

током године 

Наставници, 

одељенске старешине 

 

3. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Праћење процеса адаптације и подршка ученицима у 

превазилажењу тешкоћа адаптације 
IX, током године 

Педагог,учитељи, 

одељенске старешине 

Идентификација ученика за корективни рад и 

организовање рада са њима 
Током године 

Педагог, учитељи, 

наставници, 

одељенске старешине 

Индивидуални и групни саветодавни рад са ученицима Током године  

Праћење и подстицање успеха и напредовања ученика  
Квартално, 

током године 

Наставници, 

одељенске старешине 

Идентификовање даровитих ученика и стварање 

услова за даљи развој 

Квартално, 

током године 

Наставници, 

одељенске старешине 

Организовање психолошко-педагошког и здравствено-

превентивног образовања ученика 
Током године 

Педагог, одељ. 

старешине 

Организовање трибина и предавања из области 

психолошке науке 
X, III  

Професионално информисање и саветовање XII, III, IV, V 

Педагог, одељенске 

старешине, 

наставници 

Обезбеђивање услова за индивидуални развој ученика 

и пружање специфичних видова помоћи 
Током године 

Наставници, 

одељенске старешине 

Пружање помоћи ученицима у њиховом 

самоорганизовању 
IX, током године 

Наставници, 

одељенске старешине 

Реализовање радионица на ЧОС  Током године 
Одељенске 

старешине 

 

4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Педагошко-психолошко образовање родитеља кроз  

саветовање, родитељске састанке 
Током године 

Одељенске 

старешине,  

Саветодавно-инструктивни рад са родитељима  Током године 
Одељенске 

старешине 

Прикупљање података од родитеља,старатеља која су 

од значаја за упознавање детета 
Током године 

Одељенске 

старешине 
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Сарадња са саветом родитеља квартално 
директор, чланови 

тимова 

 

5. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Систематски рад на педагошко-психолошком и 

дидактичко-методичком образовању наставника 
Током године  

Прилагођавање плана и програма узрасним и 

индивидуалним каректеристикама ученика 
IX, токомгодине 

Наставници, 

одељенске старешине 

Учествовање у утврђивању образовних захтева за 

поједине категорије ученика 

Квартално, 

током године 

Наставници, 

одељенске старешине 

Помоћ у идентификацији и планирању рада са 

обдареним ученицима и ученицима који имају 

проблема у учењу и развоју 

Квартално, 

током године 

Наставници, 

одељенске старешине 

Пружање помоћи у подстицању оптималног развоја 

ученика 
Током године 

Наставници, 

одељенске старешине 

Упознавање са психолошким принципима успешног 

учења и мотивације за рад 
Током године 

Наставници, 

одељенске старешине 

Пружање подршке наставницима у раду са 

родитељима, старатељима 
Током године 

Наставници, 

одељенске старешине 

Указивање на узроке поремећаја односа у одељенским 

заједницама и предлагање мера за њихово 

превазилажење 

Током године 
Наставници, 

одељенске старешине 

Помоћ при планирању и реализацији стручног 

усавршавања наставника 
IX, током године 

Наставници, 

одељенске старешине 

 

6.САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

припреми докумената установе,извештаја и анализа 
Током године 

Директор,стручни 

сарадници 

Сарадња са  стручним сарадницима у организовању 

предавања, радионица 
Током године 

Наставници, стручни 

сарадници 

 

7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Учествовање у раду Педагошких већа Током године  

Координација Стручним тимом за ИО и израда 

педагошких профила за ученике са тешкоћама у учењу 
IX, током године 

Одељенске 

старешине, учитељи, 

Тим за инклузију 

Учествовање у раду Тима за заштиту деце од насиља, 

злостављања и занемаривања 
Током године 

Тим за заштиту деце 

од насиља 

Учешће у раду Тима за школско развојно планирање Током године Тим за ШРП 

Учешће у раду Ученичког парламента Током године  

Пружање помоћи у раду стручних већа у раду  Током године Стручна већа 

 

8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ДРУШТВЕНОМ 
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СРЕДИНОМ  

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Сарадња са образовним, здравственим и социјалним 

институцијама (Актив психолога, Дом здравља, МУП, 

Центар за социјални рад, Друштво психолога, Савез 

учитеља и др.) 

Током године 

Стручњаци из 

наведених 

институција 

Сарадња са локалном заједницом  Током године  

Сарадња са психолозима који раде у другим 

установама, организацијама, институцијама 
IX, током године 

Стручњаци из 

наведених 

институција 

 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕИ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Вођење документације о свом раду, раду Стручног 

тима за ИО. 
Током године  

Предлагање стручне литературе Током године Наставници 

Индивидуални рад на стручном усавршавању Током године  

Изграђивање концепције плана и програма стручног 

усавршавања наставника и стручних сарадника 
IX, током године 

Директор, 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА – ПЕДАГОГА за школску 2020/21. 

годину 
 

10.1.УЧЕШЋЕ У ПЛАНИРАЊУ И ПРОГРАМИРАЊУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Учествовање у изради Извештаја о раду 

школе, Годишњег програма рада, Плана рада 

стручног тима за ИО, Плана активности 

Ученичког парламента, планова стручног 

усавршавања наставника, Плана рада 

стручног тима за заштиту деце од 

насиља,злостављања и занемаривања, 

самовредновања и Професионалне 

оријентације 

VIII, IX 

директор, 

психолог, 

чланови тимова 

Планирање сопственог рада IX 

Одељенске 

старешине, 

наставници 

Координација Стручним тимом за ИО и 

израда педагошких профила за ученике са 
IX, током године 

Одељенске 

старешине,  
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тешкоћама у учењу 

Учествовање у планирању и изради 

индивидуалних образовних планова за 

ученике са тешкоћама у учењу и развоју 

IX, током године 

Одељенске 

старешине, 

наставници, 

родитељи 

Учествовање у креирању и извођењу 

ванаставних активности 
IX, током године 

чланови тимова, 

чланови 

парламента, 

наставници, 

одељенске 

старешине 

 

10. 2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО –ВАСПИТНОГ РАДА 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и индивидуалног 

образовног плана  

Током године 

Психолог, Тим 

за инклузију 

школе 

Праћење и подстицање успеха и 

напредовања ученика  

Квартално, 

током године 

Наставници, 

одељенске 

старешине 

 

10. 3. САРАДЊА СА УЧЕНИЦИМА 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Праћење процеса адаптације и подршка 

ученицима у превазилажењу тешкоћа 

адаптације 

IX, током године 

Психолог, 

одељенске 

старешине 

Идентификација ученика за корективни рад 

и организовање рада са њима 
Током године 

Психолог, 

наставници, 

одељенске 

старешине 

Индивидуални и групни саветодавни рад са 

ученицима 
Током године  

Праћење и подстицање успеха и 

напредовања ученика  

Квартално, 

током године 

Наставници, 

одељенске 

старешине 

Идентификовање даровитих ученика и 

стварање услова за даљи развој 

Квартално, 

током године 

Наставници, 

одељенске 

старешине 

Пружање подршке ученицима који се 

школујзу по ИОП-у и ученицима из 

осетљивих група 

Током године 
Психолог, одељ. 

старешине 

Организовање педагошког и здравствено-

превентивног образовања ученика 
Током године 

Психолог, одељ. 

старешине 

Организовање трибина и предавања из 

области психолош науке 
X, III  

Професионално информисање и саветовање XII, III, IV, V 
Психолог, 

одељенске 
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старешине, 

наставници 

Обезбеђивање услова за индивидуални 

развој ученика и пружање специфичних 

видова помоћи 

Током године 

Наставници, 

одељенске 

старешине 

Пружање помоћи ученицима у њиховом 

самоорганизовању 
IX, током године 

Наставници, 

одељенске 

старешине 

Реализовање радионица на ЧОС  Током године 
Одељенске 

старешине 

 

10.4. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Педагошко-психолошко образовање 

родитеља кроз  саветовање, родитељске 

састанке 

Током године 
Одељенске 

старешине 

Саветодавно-инструктивни рад са 

родитељима чија деца имају тешкоће у 

учењу/развоју 

Током године 
Одељенске 

старешине 

Саветодавно-инструктивни рад са 

родитељима чија деце којима је одређен 

појачан васпитни рад 

Током године 

Одељенске 

старешине, 

Психолог 

Прикупљање података од родитеља, 

старатеља која су од значаја за упознавање 

детета 

Током године  

 

 

10.5. САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Систематски рад на педагошком и 

дидактичко-методичком образовању 

наставника 

Током године  

Прилагођавање плана и програма узрасним и 

индивидуалним каректеристикама ученика 
IX, током године 

Наставници, 

одељенске 

старешине 

Учествовање у утврђивању образовних 

захтева за поједине категорије ученика 

Квартално, 

током године 

Наставници, 

одељенске 

старешине 

Помоћ у идентификацији и планирању рада 

са обдареним ученицима и ученицима који 

имају проблема у учењу и развоју 

Квартално, 

током године 

Наставници, 

одељенске 

старешине 

Откривање узрока заостајања ученика у раду 

и планирање одговарајућих мера 

Квартално, 

током године 

Наставници, 

одељенске 

старешине 

Пружање помоћи у подстицању оптималног 

развоја ученика 
Током године 

Наставници, 

одељенске 

старешине 
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Упознавање са педагошким принципима 

успешног учења  
Током године 

Наставници, 

одељенске 

старешине 

Пружање подршке наставницима у раду са 

родитељима, старатељима 
Током године 

Наставници, 

одељенске 

старешине 

Помоћ при планирању и реализацији 

стручног усавршавања наставника 
IX, током године 

Наставници, 

одељенске 

старешине 

 

10.6.САРАДЊА СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ 

АСИСТЕНТОМ  

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Сарадња са директором и стручним 

сарадницима на припреми докумената 

установе, извештаја и анализа 

Током године 
Директор,стручн

и сарадници 

Сарадња са  стручним сарадницима у 

организовању предавања, радионица 
Током године 

Наставници, 

стручни 

сарадници 

Сарадња са педагошким асистентом, 

пратиоцем ученика који се школују по ИОП-

у 

Током године  

 

10.7.РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Учествовање у раду Педагошких већа Током године  

Координација Стручним тимом за ИО и 

израда педагошких профила за ученике са 

тешкоћама у учењу 

IX, током године 

Одељенске 

старешине, Тим 

за инклузију 

Учествовање у раду Тима за заштиту деце од 

дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања 

Током године 
Тим за заштиту 

деце од насиља 

Учешће у раду Тима за школско развојно 

планирање 
Током године Тим за ШРП 

Учешће у раду Ученичког парламента Током године  

Пружање помоћи у раду стручних већа у 

раду  
Током године Стручна већа 

 

10.8.САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА И  

ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ  

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Сарадња са образовним, здравственим и 

социјалним институцијама (Актив педагога, 

Дом здравља, МУП, Центар за социјални 

рад, Друштво педагога, Савез учитеља и др.) 

Током године 

Стручњаци из 

наведених 

институција 

Сарадња са локалном заједницом  Током године  
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Сарадња са педагозима који раде у другим 

установама, организацијама, институцијама 
IX, током године 

Стручњаци из 

наведених 

институција 

 

10.9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕИ СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ДИНАМИКА САРАДНИЦИ 

Вођење документације о свом раду, раду 

Стручног тима за ИО. 
Током године  

Предлагање стручне литературе Током године Наставници 

Индивидуални рад на стручном 

усавршавању 
Током године  

Изграђивање концепције плана и програма 

стручног усавршавања наставника и 

стручних сарадника 

IX, током године 
Директор, 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА 

 

Послови секретара школе, због своје специфичности, имају широк дијапазон  

свакодневних и разноврсних активности, које је веома тешко сврстати у један  

одређени временски период разматрања. 

Полазећи од наведеног, План рада секретара садржи следеће активности: 
 

Садржај рада: Време 

реализације: 

-континуирано праћење и усклађивање пословања школе са законом,  

  његовим изменама и допунама, подзаконским актима, упутствима,  

  ставовима, мишљењима и препорукама министарства, школске управе и  

  надлежне локалне самоуправе.  

- израда нацрта и предлога нормативних аката, у складу са законима,  

  уредбама и правилницима који регулишу питање запослених, као у  

  делатност образовно-васпитног система у Србији, 

- давање стручног мишљења органима школе, 

- техничка припрема седница Школског одбора и вођење записника са 

   истих, 

- стручно-техничка обрада захтева за накнаду средстава Школској 

I – XII 

 

 

 

I – XII 

 

 

I – XII 

I – XII 

 

I – XII 
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управи, 

- стручни и административни послови израде решења из радног односа, 

- стручни и административни послови везани за израду разних уговора, 

- заступање и представљање школе пред судским, државним и другим 

   органима (по овлашћењу директора), 

- стручни и административни послови за израду јединствених показатеља 

   за потребе народне одбране,  

- стручни и административни послови у спровођењу поступка јавне 

   набавке, 

- стручни и административни послови пријаве и одјаве запослених на 

   социјално осигурање, 

- израда радне листе запослених, 

- стручни и административни послови за објављивање конкурса и других 

   одлука надлежних органа, 

- стручни и административни послови вођења дисциплинског поступка 

   против запослених и ученика, 

- вођење разних евиденција запослених (присуство и одсуство, долазак и 

   одлазак са посла и сл.), 

- организација посла, сарадња и надзор над радом административно-    

   техничког и помоћног особља, 

- свакодневна сарадња и комуникација са рачуноводственом службом у  

   домену обрачуна и исплате зарад, накнада зарада и других примања 

   запослених,  

- стручно усавршавање и развијање свестране сарадње са институцијама у 

   пословима из домена правних и нормативно-правних послова, 

- стручни и административни послови прибављања разних мишљења  

   надлежних министарстава, 

- вођење и стално ажурирање персоналног досијеа запослених, 

- давање стручног мишљења свим запосленима у школи везано за њихова  

   права, обавезе и одговорности из радног односа, 

- послови набавке хигијенских, заштитних и осталих материјално-техн. 

  средстава школе, 

- стручни и административни послови у спровођењу социјалних 

програма, 

- пријем, завођење и развођење приспелих поштанских пошиљки 

- издавање разних уверења, потврда .....    

 

 

I – XII 

I – XII 

I  - XII 

 

I – XII 

 

I - XII 

 

I – XII 

 

I – XII 

I – XII 

 

I – XII 

 

I – XII 

 

I – XII 

 

I – XII 

 

 

I – XII 

 

I – XII  

 

I – XII 

I – XII 

 

I – XII 

 

I – XII 

I – XII 

I - XII 

 

 

 

12.   ГОДИШЊИ ПЛАН ВАСПИТНОГ РАДА 

 

12.1.   План рада одељенских старешина и одељенских заједница 

 

време реализације I, II, III, IV разредСШ 

Септембар • Планирање рада ОЗ 
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• избор одељенског руководства и представника за ђачки 

парламент 

• упознавање са школским календаром 

• теме везане за правила понашања и вођење личне 

хигијенеради заштите од ширења болести Ковид 19 

• родитељски састанак 

Октобар/новембар 

• Анализа рада и постигнућа ученика 

• изостанци 

• упознавање ученика са организацијом слободних 

активности 

• организовање посете БЕМУСУ 

• теме у вези са односима у разреду и школи, сарадња, 

толеранција и сл, оспособљавање ученика за самостално 

учење и рад, доношења одлука. 

• припрема педагошке документације 

• индивидуални разговори са родитељима 

• родитељски састанак 

Децембар 

• Анализа успеха и постигнућа ученика 

• изостанци 

• организација посете Сајму образовања 

• развијање ставова код ученика о заједничким циљевима ОЗ 

• теме везане за бригу о здрављу 

• заштита од трговине људима 

• родитељски састанак 

• подела књижица 

Јануар / фебруар 

• припрема и учешће у програму прославе Светог Саве 

• теме везане за организацију слободног времена, безбедност 

на интернету 

• текућа питања 

Март/април 

• анализа успеха и постигнућа ученика 

• текућа питања 

• теме везане за професионалну оријентацију 

• родитељски састанак 

Мај /јун 

• анализа успеха и постигнућа ученика 

• припрема концерата поводом Дана школе 

• упознавање са Протоколом поступања у случају разних 

врста насиља 

• подршка ученицима у учењу и припреми за испите 

• текућа питања 

• анализа успеха и постигнућа ученика на крају другог 

полугодишта 

• родитељски састанак и подела сведочанства 
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Носиоци ових активности су разредне старешине средње школе у сарадњи са 

психологом и педагогом  школе и другим предметним наставницима. 

 

 

 

 

 

13.   НАСТАВА И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

(на основу Развојног плана и Школског програма) 

 

 

Задаци наставе и ваннаставних активности су  обогаћивање познавања музичке 

литературе и културе, унапређење извођачких способности ученика, повећање 

мотивације и жеље за музицирањем, обогаћивање концертне понуде, продубљивање 

сарадње са родитељима, примена наученог у пракси. 

 

 

Ове активности биће реализоване у току школске 2020/2021. године у сарадњи 

руководилаца одсека, директора, помоћника директора, референта за ученичка питања, 

психолога, наставника, школских тимова и организатора концерата а у складу са 

Стручним упутством за организовање и остваривање наставе непосредним путем и 

путем учења на даљину за средње школе у шк. 2020/21. години, Стручним упутством 

за реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у шк. 2020/21.години, 

Упутством о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње 

школе и Закључком кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid -19,уз праћење 

ових упутства и прилагођавање променама истих. 

 

Активности: 

• Интерни, јавни часови,концерти 

• Израда школског веб сајта, фото-излога, школског паноа и Летописа школе 

• Организовање одласка на концерте класичне музике 

• Организација школских такмичења 

• Учешће на такмичењима међународног и републичког нивоа 

• Заједнички наступи ученика одсека 

• Реализовање заједничких пројеката  са другим музичким школама 

• Организовање спортског дана и других спортских активности 

• примена наученог у пракси  

• организација часова „ученик-предавач“ 

 

 

13.1.  ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА 
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Овај програм се реализује кроз наставне и ваннаставне активности, предавања, 

разговора са ученицима. Циљ рада каријерног вођења и саветовања у средњој школи 

подразумева подстицање професионалног развоја ученика и пружање помоћи ученику 

да створи реалну слику о својим способностима и особинама личности и на тај начин 

планира свој даљи напредак и школовање. По потреби остварује се и сарадња са 

родитељима у циљу индивидуалних саветовања о професионалној оријентацији деце. 

 

• План рада са учеником обухвата попуњавање упитника самопроцене „А шта 

ћеш ти да упишеш?“ (аутор И.Кљајевић) 

• Анализирање одговора из анкете од стране школског психолога 

• Образовни рад са ученицима на тему како написати ЦВ и која је његова сврха и 

значај 

• Давање брошуре са информацијама о вишим и високим школама у Србији које 

ученик може да упише. 

 

13.2.   ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА,   

           ЗЛОСТАВЉАЊА и ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је 

у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о 

ратификацијиКонвенције Уједињених нација о правима детета и Посебним 

протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у 

образовно-васпитним установама.На основу овог Протокола школа је формирала Тим 

за заштиту ученика од насиља, који је израдио овај Програм као саставни део 

Годишњег програма рада школе.  

 Циљеви Програма: 

 Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

 Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад 

школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања 

 Дефинисање поступака и процедура за заштиту и реаговања у ситуацијама 

насиља 

 Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за 

заштиту од насиља 

 Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља 

 Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља 

 Саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља 

Рад на превенцији насиља:  

• васпитни рад са одељењем на чоз-у 

• разговори са ученицима на тему толеранције, 

уважавање различитости, правила понашања 

• припрема,организација и реализација предавања, 

видео презентације, израда плаката и паноа о 
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правима деце који ће бити изложени на видном 

месту у школи 

Носиоци активности:              разредне старешине, предметни наставници, психолог 

                                                   и педагог школе 

 

 

13.3.   ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Програм сарадње с породицом подразумева развој музичке свести детета и јачање 

његове личности као и сарадњу са породицом у циљу развоја школе. 

 

Садржај програма:  

• подршка ученицима од стране школе и породице, када је у питању 

продубљивање знања која стичу, као и њихова подршка развоју личности детета 

кроз учешће на такмичењима. 

• Подршка школе родитељима у различитим кризним ситуацијама 

• Подршка родитеља школи у акцијама које унапређују рад школе. 

 

Овај садржај биће реализован на родитељским састанцима, индивидуалним 

разговорима са родитељима и састанцима са мањом групом родитеља са унапред 

одређеним циљем. Родитељи ће учествовати у анкетама које проводи школа. 

Важно је и укључивање родитеља у јавне и такмичарске активности ученика.  

 

13.4.   ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

 

• Остварена сарадња са Музејом града Панчева о коришћењу њихове сале за 

организовање концерата школе 

• Уметнички програм МШ „Јован Бандур“ предвиђен за различите градске 

свечаности и манифестације 

• Уметнички програм за свечаност доделе Вукових диплома за ученике основне и 

ученике средњих школа на територији општине Панчево ( организатор Град 

Панчево) 

• Концерти за децу предшколских установа 

• Учешће у програмима других институција (Библиотека, Музеј, Културни 

центар, Дом војске)  

 

 

13.5.   ПРОГРАМ ФАКУЛТАТИВНИХ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ ОБЛИКА  

 

Ове активности биће организоване у складу са Стручним упутством за организовање и 

остваривање наставе непосредним путем и путем учења на даљину за средње школе у 

шк. 2020/21. години, Стручним упутством за реализацију образовно-васпитног рада у 
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основној школи у шк. 2020/21.години, Упутством о мерама заштите здравља ученика и 

запослених за основне и средње школе и Закључком кризног штаба за сузбијање 

заразне болести Covid -19, као и њиховим изменама и епидемиолошким променама у 

земљи. 

 

Одлазак ученика на концерт у оквиру Београдских музичких свечаности: 

време: октобар 

ученици: 30-35 

задужени професори: разредне старешине СШ 

 

Боравак ученика на Дивчибарама: 

По добијању термина и места од стране Дирекције за изградњу и уређење Панчева, у 

одмаралишту „Дечија радост“ на Дивчибарама планира се радни боравак ученика ОШ, 

чланова хора и оркестара. 

 

Посета Музеју науке и технике у Београду 

У току првог полугодишта 

I разред средње школе 

задужени професори: разредни старешина и проф.информатике Љиљана 

Радосављевић. 

 

Посета Народном позоришту у Београду 

У току школске године 

Ученици соло певања 

Задужени професори: проф. Ивана Јосић 

 

Одлазак на мјузикл или концерт (Београд) 

у току школске године 

Ученици ОМШ, чланови хора 

Задужени професори: проф.Јелена Цветић 

 

Одлазак ученика СШ на ђачку екскурзију или студијско путовање у иностранство 

У току школске године 

Ученици средње школе 

Задужени професори: разредне старешине СШ 

 

 

13.6.   ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

-   Програм обухвата акције које имају за циљ очување животне средине а које се 

покрећу на састанцима Ђачког парламента. Такође, обухвата и праћење акција које се 

организују на нивоу града и мотивисање вршњака да учествују у њима. 
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-   Ученици такође праве плакате који се баве неким од аспеката заштите животне 

средине који ће бити постављен на видно место у школи. 

-   Васпитни рад на тему екологије биће организован на часу одељенске заједнице. 

 

 

 

 

13.7.   ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Концертне активности ће се у току школске 2020/2021. године планирати на основу 

досадашњег искуства а у складу са епидемиолошком ситуацијом у земљи, 

препорукама Министарства и Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid -19  

Наиме, планиран је наставак сарадње са другим основним школама, предшколским 

установама и институцијама културе града Панчева и шире. Носиоци ових активности 

биће у највећој мери руководиоци инструменталних актива у сарадњи са 

организатором концертних активности. У зависности од могућности, организоваће се 

мајсторски курсеви за ученике и наставнике. 

Планиран је наставак сарадње са професорима других музичких школа и 

високошколских установа. Организоваћемо уметнички програм за свечаност доделе 

Вукових диплома за ученике основне и ученике средњих школа на територији 

општине Панчево и учешће у програмима других институција (Библиотека, Музеј, 

Културни центар, Дом војске)  

 

 

13.8.   ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 

 

У оквиру овог програма школски тим за маркетинг школе припрема за ову школску 

годину активности као што су : 

- Израда новог школског сајта 

-Прикупљање информација о резултатима ученика на такмичењима и уређење 

школског „излога“ фотографијама 

-Повезивање са предшколским установама и основним школама ради промоције школе 

и/или организовање промотивних концертића  

-Повезивање са локалним медијима ради обавештавања и  информисања о значајним 

догађањима у школи (Панчевац, 013инфо...) 

-Обавештавање јавности о значајним информацијама путем школског сајта и 

друштвених мрежа (фејсбук страница школе, јутјуб канал-постављање снимака са 

концерата) 

-сарадња са локалном заједницом 

 

 

13.9.   ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
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Рецитаторска секција припрема програм за прославу Светог Саве (задужена проф. 

Татјана Ковјанић)  

Учешће у програмима других институција (Библиотека, Музеј, Културни центар, Дом 

војске)  

 

 

14. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/20021. 

 

Непосредни рад са корисницима 

Непосредни рад у библиотеци базиран је као и досад на петодневној радној недељи, 

али уз одређене промене: сав рад библиотеке биће прилагођен ситуацији, изазваној 

епидемијом. Појачаће се рад са разредним старешинама и предметним наставницима. 

Сарадња са ученицима и родитељима ће се одвијати у нешто измењеном режиму: с 

обзиром на то да родитељи немају могућност доласка у библиотеку, имаће могућност 

да са библиотекаром контактирају мобилним телефоном, исто тако и ученици. 

Библиотекар ће појачати сарадњу нарочито са референтом за ученичка питања како 

ниједан ученик не би био ускраћен за могућност коришћења библиотечког фонда. 

Посебно ће се водити рачуна о ученицима који наставу прате преко интернета и не 

долазе у школу. 

С обзиром на насталу ситуацију, плано рада ће се правити на месечном и седмичном 

нивоу.  

Водиће се сва евиденција као и досад, с тим да ће се настојати да број позајмљивања 

публикација, без обзира на ситуацију, не буде знатно мањи од прошлих година. 

 

Библиотечко-информацијски послови 

Поред текућих послова, који се раде сваке године, биће урађен попис.  

Уколико ситуација буде дозволила, наставиће се прекинути рад на припреми изложбе 

о Школи. 

Редовно ће се излагати књиге у библиотечкој витрини, а ученици који наставу прате 

преко Интернета моћи ће да их виде на сајту школе или на други, одговарајући начин. 

Стручно усавршавање биће остварено зависно од могућности. 
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15. УЏБЕНИЦИ 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ 

Зорислава Васиљевић: Солфеђо и ритам за III и IV разред 

Зорислава Васиљевић: Солфеђо и ритам за V и VI разред 

Боривоје Поповић: Солфеђо за I, II, III, IV, V, VI  разред 

Смиљанић Марковић Славица: Распевани ритам за I, II, III разред 

Смиљанић Марковић Славица: Распевани ритам за IV, V, VI разред 

Марко Тајчевић: Теорија музике 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ 

Мирјана Живковић: Хармонија за II, III, IV разред 

Властимир Перичић: Вокални контрапунктIII  разред 

Мирјана Живковић: Инструментални контрапункт 

Михајло Михајловић: Музички облици 

Славица Смиљанић Марковић: КантабилеI разред 

Владимир Јовановић: Солфеђо за I, II, III, IV разред 

Зорислава Васиљевић: Солфеђо за I, II, III, IV разред 

Дејан Деспић: Теорија музике 

Владимир Јовановић: Теорија музике 
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Дејан Деспић Музички инструменти 

Социологија (проф, Зорица Брњеварац) : Владимир Вулетић, Социологија за 3.разред 

стручних школа и 4. разред  Гимназија (Клетт, 2016) 

Грађанско васпитање (проф. Зорица Брњеварац) : Приручник за наставнике 1, 2, 3 и 4, Група 

аутора, Министарство просвете 2006. 

*Филозофија (проф. Емилијан Бека), Уџбеник за 4.разред средње школе, Миле Савић/Ненад 

Цекић, Завод за уџбенике, Београд, 2012. 

Историја са историјом културе и цивилизације (проф. Марко Опачић) 

Први разред – Историја за први разред ССШ и уметничких школа, Коцић, ЗЗУ, Београд, 2010. 

Други разред – Историја за 2.разред ССШ и уметничких школа ,Бецић, ЗЗУ, Београд, 2018. 

Трећи разред- Историја за други разред ССШ и уметничких школа, Бецић, ЗЗу, Београд, 2018. 

*Енглески језик (проф. Светлана Вучићевић) – 1. Разред: Focus 1, 2.разред: Focus 2, 3.разред: 

Focus 3, 4.разред: Focus 4 ; Издавач: PearsonAkronolo 

*Психологија –(проф. Снежана пупић) – Психологија за 2.разред Гимназије(прво 

полугодиште), Биљана Милојевић Апостоловић , Логос   

Психологија за 2. и 3.разред средњих уметничких школа(за 2.полугодиште), аутори: Сулејман 

Хрњица, Владислав Панић и Ксенија Радош 

Српски језик и књижевност – (проф. Татјана Ковјанић) – Читанка са књижевнотеоријским 

појмовима за I, II, III и IV разред СШ, Љиљана Николић/Босиљка Милић, Завод за уџбенике, 

Београд 

Италијански језик – (проф. Сања Остојић) – Nuovoprogettoitaliano, zaI, II, III и IV разред СШ, 

Edilingua 

Верска настава СПЦ- (проф. Љубица Месарош) – Игњатије Мидић- Православни катихизис 

за први и други разред СШ (Зунс, Београд, 2004.) и Игњатије Мидић –Православни катихизис 

за трећи и четврти разред СШ (Зунс, београд, 2007) 

Физика – (проф. Љиљана Радосављевић) – АКУСТИКА, приручник за физику по програму за 

први разред  средње музичке школе; аутор:Љиљана Радосављевић 

Информатика и рачунарство (проф. Љиљана Радосављевић) – Рачунарство и информатика 

за 1.разред гимназија, Филип Марић, КЛЕТТ 

-Рачунарство и информатика за други разред гимназија, Никола Клем, Завод за уџбенике 

Аудиовизуелна техника (проф. Љиљана Радосављевић) – Аудио техника за 3.разред ЕТШ, 

Миомир Филиповић, Завод за уџбенике 

 

16.   ЗАПОСЛЕНИ 

 

 

16.1.   СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
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кат. број 815, К2, П3    Републички семинар о настави физике, (три дана, 24 бода) 

кат. број 481, „Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика“  

К2, П3, Клетт друштво за развој образовања, (8 бодова, 1 дан) 

кат. број 433 „Добра припрема за час, успешан час“, ОБРАЗОВНО КРЕАТИВНИ  

ЦЕНТАР, К2, П3 (32 бода, програм се изводи путем Интернета) 

кат. број 830 „Од игре до уметности - драмски метод у настави“, К1, П3  (Клетт друштво  

за развој образовања) 

кат. број 100, „Вештина комуникације између ученика и наставника као предуслов  

напредовања ученика“, К4, П4 (2 дана, 16 бод.) 

кат.  број 833  Републички зимски семинар, Друштво за српски језик и књижевност  

Србије, К1, П3 (3 дана, 24 бода) 

94 кат.бр, 992  К4 П2Превенција емоционалног сагоревања наставника наставника 2 дана 13  

бодова 

кат.бр, 491 К2  Мобилни телефон у настави 32 бода 

      кат.бр. 965   К1 Хеуристичке методе у читању муз.дела, 2дана 16 бодова 

     кат.бр.  992  К4  П2  Превенција емоционалног сагоревања наставника, 2дана  13бодова 

кат.бр. 984  К3  П3  Од првих нота до концертног подијума, 2дана  16бодова 

кат.бр.883К2  П3 Особености ефикасних дидактичких интервенција с циљем развоја 

компетенцијa ученика италијанског као страног језика 2 дана 12 бодова 
каталошки бр. 177„Инклузија по мери детета“ 

Републички семинар о настави физике 

Републички зимски семинар, Друштво за српски језик и књижевност Сребије 

кат.бр.156 Управљање тимовимаК4 
ОКЦ-СЕМИНАРИ:  Добра припрема за час,успешан час    К2  32бода 

 ОКЦ-СЕМИНАРИ: Е-портфолио инструмент за напредовање и сарадњу, К4  32бода 

ОКЦ: Унапређење компетенција запослених за рад са приправником,  К4  32бода 
       ОКЦ-СЕМИНАРИ:Управљање тимовима  К4  40бодова 

16.2.  СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ (2020/2021) 

 

СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ 

Наставно особље 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 

ССС радно место 

1.  Татјана Ковјанић VII наставник српског језика и књижевности 

2.  Светлана Вучићевић  VII наставник енглеског  језика 

3.  Сања Остојић VII наставник италијанског језика, пом. дир 

4.  Љиљана  Радосављевић VII наставник информатике, физике, АВТ 

5.  Марко Опачић VII наставник историје 

6.  Зорица Бекузаров Брњеварац VII наставник социологије, грађанског васп. 

7.  Ивица Новинић VII наставник физичког васпитања 

8.  Емилијан Бека VII наставник филозофије 

9.  Снежана  Пупић VII наставник психoлогије 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1048
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1048
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=740
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10.  Бојан Радусиновић VII наставник математике 

11.  Љубица Радојчић Месарош VII наставник верске наставе 

12.  Ана  Ђурић VII наставник стручних предмета, пом. дир. 

13.  Тања Барабаш VII наставник солфеђа,теорије музике 

14.  Грацијан Поповић VII наставник солфеђа и стр. предмети 

15.  Јелена Цветић VII наставник солфеђа, теорија муз. 

16.  Мирна Милевски VII наставник солфеђа,теорија муз. 

17.  Ивана Јаћимовић Јовановски VII наставник солфеђа,музичких облика 

18.  Бранислав Тркуља VII наставник солфеђа 

19.  Бранимир Ђокић VII нас. солфеђа, теорије муз, и стр.предмета  

20.  Албина Крецу Шубља VII наставник солфеђа 

21.  Миљана Небригић VII наставник стручних предмета 

22.  Јелена Миљевић VII наставник дириговања, хора,оркестра 

23.  Маја Бошковић Новицки VII наставник клавира 

24.  Габриела Динић  VII2 наставник клавира 

25.  Марија Лигети Балинт VII1 наставник клавира 

26.  Јелена Ђ. Поповић VII2 наставник клавира 

27.  Јелена Јеловац VII наставник клавира 

28.  Јелена Кнежевић VII наставник клавира 

29.  Адела Мерча VII наставник клавира 

30.  Снежана Ђокић VII2 наставник клавира 

31.  Анђела С. Добричанин (зам. М.Марчек) VII наставник клавира 

32.  Мирјана Јахурић VII наставник клавира 

33.  Натали Богданов Динић VII наставник клавира и упоредног клавира 

34.  Живка Драгош Клашников VII наставник клавира и упоредног клавира 

35.  Марија Миљковић VII наставник клавира 

36.  Милена Милошевић VII наставник виолине 

37.  Санела Благојевић VII наставник виолине 

38.  Војкан Поповић VII наставник виолине 

39.  Јожеф Варга VII наставник виолине 

40.  Хелена Маринц VII наставник виолине 

41.  Шандор Ђерфи VII наставник виолине 

42.  Борјана Стражмештеров VII наставник виолине 

43.  Миона Царан VII наставник виоле 

44.  Чебзан Адриан VI наставник виолине 

45.  Бојан Тирменштајн VII наставник виолончела 

46.  Александра Јовић VII наставник тамбуре 

47.  Љиља Марјановић VII наставник тамбуре 

48.  Катарина Камбер VII наставник контрабаса 

49.  Ана Илић VII наставник гитаре 

50.  Стеван Мартиновић VII наставник гитаре 

51.  Александар Антић VI наставник гитаре 

52.  Милица Миливојевић VII2 наставник харфе 

53.  Маријана Михајловић VII наставник соло певања 

54.  Татјана Стојиљковић VII наставник соло певања 
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Ненаставно особље 

 

 ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
степен стручне 

спреме 
радно место 

 
Михајло Јовић VII директор 

 
Ернест Брњеварац VII секретар 

 
Стела Зарија VII референт 

 
Снежана Пупић VII психолог 

 Татјана Николић VII педагог 

 Ружица Николић VII нототекар-медиатекар 

 
Љубица Бинђа VII шеф рачуноводства 

    
 

Катица Чала I спремачица 

 
Душанка Неговановић I спремачица 

 
Викторија Спалевић I спремачица 

 
Анастасија Аврамовић I спремачица 

 
Данило Бубњевић IV домар 

55.  Ивана Јосић VII наставник соло певања 

56.  Вера Царина VII2 н.камерне музике,соло певања и  пом.дир 

57.  Драгана Тајдић VII наставник обое 

58.  Марика Мичкеи  VII наставник флауте 

59.  Дарко Арменски  VII наставник саксофона 

60.  Алберт Алфелди VII наставник кларинета 

61.  Душанка Абрамовић VII2 наставник флауте 

62.  Шаму Киш VII наставник кларинета 

63.  Петар Стевановић VII наставник трубе 

64.  Алекса Маринковић VII наставник фагота 

65.  Милица Будимиров VII наставник хорне 

66.  Рамона Димитријевић Балаћ VII наставник хармонике 

67.  Бојан Николић VII наставник хармонике 

68.  Јован Вујанић IV наставник хармонике 

69.  Себастиан Богдан IV наставник хармонике 

70.  Јелена Зец IV корепетитор 

71.  Јелена Олћан VII корепетитор 

72.  Ана Милатовић VII корепетитор 

73.  Кристина Крстић VII1 корепетитор 

74.  Невена Рачић (зам. Анђела Бувач) VII корепетитор 

75.  Миона Барбул VII1 корепетитор 

76.  Александре Николић VII корепетитор 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА ОСНОВНE ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

2020.  2021. 

рн               Септембар   

01–02.01.2021. Нова година 

07.01.2021. први дан Божића за 

вернике који славе по јулијанском 

календару 

27.01.2021. Свети Сава – школска 

слава 

рн                   Јануар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

1.  1 2 3 4 5 6      1● 2● 3 

2. 7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7* 8 9 10 

3. 14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

4. 21 22 23 24 25 26 27 18. 18 19 20 21 22 23 24 

5. 28* 29 30     19. 25 26 27 28 29 30 31 
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22 наставна дана   9наставних дана  

рн               Октобар  01.10.2020. Настава се изводи по 

распореду од понедељка 

 

21.10.2020. Дан сећања на српске 

жртве у Другом светском рату 

 

15–16.02.2021. Сретење – Дан 

државности Србије 

рн                 Фебруар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

    1 2 3 4 20. 1 2 3 4 5 6 7 

6. 5 6 7 8 9 10* 11 21. 8 9 10 11 12 13 14 

7. 12 13 14 15 16 17 18 22. 15● 16● 17 18 19 20 21 

8. 19 20 21 22 23 24 25 23. 22 23 24 25 26 27 23. 

9. 26 27 28 29 30 31          

22 наставна дана  18наставних дана  

рн               Новембар  03.11.2020. Настава се изводи по 

распореду од петка 

 

11.11.2020. Дан примирја у Првом 

светском рату 

 

26–27.03.2021. Пробни завршни 

испит 

 рн                Март 
 

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

       1 24. 1 2 3 4 5 6 7 

10. 2 3 4 5 6 7 8 25. 8 9 10 11 12 13 14 

11. 9 10 11● 12 13 14 15 26. 15 16 17 18 19 20 21 

12. 16 17 18 19 20 21 22 27. 22 23 24 25 26 27 28 

13. 23 24 25 26 27 28 29 28. 29 30 31     

14. 30               

20наставних дана  23наставна дана  

рн               Децембар  25.12.2020. Први дан Божића по 

грегоријанском календару  

 

02–05.04.2021. Васкршњи празници 

по грегоријанском календару 

22.04.2021. Дан сећања на жртве 

холокауста, геноцида и друге жртве 

фашизма у Другом светском рату 

 

рн                  Април  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5 6 29.    1 2* 3* 4* 

15. 7 8 9 10 11 12 13 30. 5* 6 7 8 9 10 11 

16. 14 15 16 17 18 19 20 31. 12 13 14 15 16 17 18 

17. 21 22 23 24 25* 26 27 32. 19 20 21 22 23 24 25 

 28 29 30 31    33. 26 27 28 29 30*   

17наставних дана 
81наставни 

дан 
19наставних дана  

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  

 

30.04–03.05.2021. Васкршњи 

празници по јулијанском календару 

 

01-03.05.2021. године Празник рада, 

рн                  Мај  

Школска година почиње у уторак 

01.09.2020. године. 

Прво полугодиште завршава се у среду 

23.12.2020. године. 

Друго полугодиште почиње у понедељак 

18.01.2021. године. 

Школска година завршава се: 

 У петак 04. 06. 2021. године за ученике 

осмог разреда.  

 У петак 18.06.2021. године за ученике од 

првог до седмог разреда  

 

 П У С Ч П С Н 

      1● 2   

33 3* 4 5 6 7 8 9 

34. 10 11 12 13* 14 15 16 

35. 17 18 19 20 21 22 23 

36. 24 25 26 27 28 29 30 

37. 31  
 

    

16наставних дана  

 

21, 22. и 23.06.2021. године – 

завршни испит заученике осмог 

разреда 

рн                 Јун  

 П У С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5 6 

38. 7 8 9 10 11 12 13 

39. 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30     

14 наставних дана 
99 

наставних дана 

ЛЕГЕНДА 

 

 

Почетак и завршетак наставне године 

 
Државни празници који се обележавају радно (наставни 

дан) 

  Школска слава Свети Сава  (радни, ненаставни дан) 

 Пробни завршни и завршни испит 

 Ученички распуст  Завршетак квартала 

* Верски празник 
 

Дани предвиђени за републичка такмичења у Тршићу и 

Виминацијуму 
● Државни празник РН Радна недеља 

ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗА СРЕДЊE ШКОЛE ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ 

2020.  2021. 

рн                Септембар  01–02.01.2021. Нова година 

07.01.2021. први дан Божића за 

вернике који славе по јулијанском 
календару 

27.01.2021. Свети Сава – школска 

рн                  Јануар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

1.  1 2 3 4 5нс 6      1● 2● 3 

2. 7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7* 8 9 10 

3. 14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 
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4. 21 22 23 24 25 26 27 слава-радни и ненаставни дан 

05.09.2020. – Наставна субота 

(распоред од понедељка) 

18. 18 19 20 21 22 23 24 

5. 28* 29 30     19. 25 26 27 28 29 30 31 

23 наставна дана   9наставних дана  

рн                Октобар  01.10.2020. –настава пораспореду од 
понедељка 

21.10.2020. Дан сећања на српске 

жртве у Другом светском рату 
15–16.02.2021. Сретење – Дан 

државности Србије 

рн                Фебруар  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

    1 2 3 4 20. 1 2 3 4 5 6 7 

6. 5 6 7 8 9 10* 11 21. 8 9 10 11 12 13 14 

7. 12 13 14 15 16 17 18 22. 15● 16● 17 18 19 20 21 

8. 19 20 21 22 23 24 25 23. 22 23 24 25 26 27 28 

9. 26 27 28 29 30 31          

22 наставна дана  18наставних дана  

рн                Новембар   

03.11.2020. – натава по распоред од 

петка 
11.11.2020. Дан примирја у Првом 

светском рату-нерадни дан 

 

 

 

рн                Март  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

       1 24. 1 2 3 4 5 6 7 

10. 2 3 4 5 6 7 8 25. 8 9 10 11 12 13 14 

11. 9 10 11● 12 13 14 15 26. 15 16 17 18 19 20 21 

12. 16 17 18 19 20 21 22 27. 22 23 24 25 26 27 28 

13. 23 24 25 26 27 28 29 28. 29 30 31     

14. 30               

20 наставних дана  23наставна дана  

рн                Децембар  25.12.2020. Први дан Божића по 
грегоријанском календару  

 

02–05.04.2021. Васкршњи празници по 
грегоријанском календару 22.04.2021. 

Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и друге жртве фашизма у 
Другом светском рату 

 

рн                      Април  

 П У С Ч П С Н  П У С Ч П С Н 

14.  1 2 3 4 5 6     1 2* 3* 4* 

15. 7 8 9 10 11 12 13 29. 5* 6 7 8 9 10 12 

16. 14 15 16 17 18 19 20 30. 12 13 14 15 16 17 18 

17. 21 22 23 24 25* 26 27 31. 19 20 21 22 23 24 25 

 28 29 30 31    32. 26 27 28 29 30*   

17наставних дана 82наставнa данa 19наставних дана  

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ  

30.04–03.05.2021. Васкршњи празници 

по јулијанском календару 

01.мај Празник рада, празнује се 01-

03.05.2021. године 

рн                      Мај  

Школска година почиње у уторак 01.09.2020. 

године. 

Прво полугодиште завршава се у среду 
23.12.2020. године 

Друго полугодиште почиње у понедељак 

18.01.2021. године. 

Школска година се завршава: 

21.05.2021. године – за ученике четвртог 

разреда  гимназија;  
28.05.2021. године –за ученике четвртог 

разреда четворогодишњих и трећег разреда 

трогодишњих стручних школа; 
18.06.2021.  године – за ученике првог, другог и 

трећег разреда гимназија и четворогодишњих 

средњих стручних школа и ученике првог и 
другог разреда трогодишњих средњих стручних 

школа. 

 

 П У С Ч П С Н 

      1● 2● 

33. 3* 4 5 6 7 8 9 

34. 10 11 12 13* 14 15 16 

35. 17 18 19 20 21 22 23 

36. 24 25 26 27 28 29 30 

37. 31       

20 наставних дана  

 

рн                      Јун  

 П У С Ч П С Н 

  1 2 3 4 5 6 

38. 7 8 9 10 11 12 13 

39. 14 15 16 17 18 19 20 

 21 22 23 24 25 26 27 

 28 29 30     

14 наставних дана 
103 

наставнa дана 

ЛЕГЕНДА 

 

Почетак и завршетак наставне године 

 Државни празници који се обележавају радно (наставни дан) 

 Школска слава Свети Сава  (радни, ненаставни дан) 

 Завршетак квартала 

 Ученички распуст РН Радна недеља 

* Верски празник     НС Наставна субота 
● Државни празник   
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