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Увод 

1. Материјално-технички  услови рада 

 
Школска 2020/21.година због пандемије вируса корона се није одвијала на 

уобичајен начин. Редовна настава је почела 1. септембра, али је прекинута већ 18. 

децембра 2020. и настављена даљинским путем. Изменом школског календара зимски 

распуст је померен, те је друго полугодиште почело 18. јануара 2021. Почетком маја 

месеца укинуте су ванредне мере па смо школску годину завршили са продужетком до 

22.јуна. 

Крајем маја и поред тешкоћа успели  смода организујемо нашИнтернационални 

школски Фестивал, деветнаести по реду, али су манифестације у току године (Смотра 

српских композитора и Свечана Светосавска академија) морале бити отказане.Фестивал 

је протекао у уобичајено доброј атмосфери уз велики одазив такмичара и богат пратећи 

програм. 

Пошто је настава у нашој школи у највећој мери индивидуална, тражили смо и 

добили одобрење од Савета родитеља, Школског одбора и Завода за јавно здравље из 

Ваљева да један период  наставу држимо непосредно, те да тако ученици што мање уче 

на даљину. 

Смотра српских композитора је ипак одржана у неком виду и измењеном облику 

25.јуна у склопу програма „Освајање тишине“ у Чучугама. 

Редовно штимовање и поправке клавира се врше два пута годишње, а поправке и 

репарације осталих школских инструмената према потреби. На почетку школске године 

позвали смо у школу Милију Бранковића, мајстора за поправке гудачких инструмената 

из Београда, те је он извршио неопходне поправке на школским и дечјим 

инструментима. 

За потребе ИО Бањани купљено је 15 виолина, један ел. клавир и неопходан 

инвентар. За матичну школу је набављен један кларинет, једна флаута и један 

електрични клавир. 

У склопу Фестивала објављен је Билтен у којем су се нашли, поред података о 

самом Фестивалу, и низ чланака о школи као и комеморативни чланак о преминулом 

професору кларинета Љубиши Јовановићу који је радио у нашој школи као професор 

по уговору. 

Почетком школске године организовали смо традиционални излет за запослене. 
  

 И поред отежаних услова рада имали смо запажене резултате на републичким 

такмичењима.На Републичком фестивалу који је одржан у Вршцу нисмо имали 

представнике, али на следећим такмичењима јесмо: 

 

1. Сара Софиа Ђокић  - класа Александра Ракић 

II награда 25. Међународно такмичење младих пијаниста у Шапцу – клавир 

 

2. Изабела Луго Ордаз– класа Зорана Матић 

I награда 5. Међународни ''Lady Wind Festival'' у Панчеву - флаута 
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3. Елена Станојловић – класа Зорана Матић 

I награда 5. Међународни ''Lady Wind Festival'' у Панчеву – флаута 

 

 

4. Неда Станојловић – класа Зорана Матић 

I награда 5. Међународни ''Lady Wind Festival'' у Панчеву – флаута 

 

 

5. Љубица Панић – класа Зорана Матић+ 

I награда''Zemun international music competition'' у Земуну - флаута 

 

 

6. Миња Миленковић – класа Зорана Матић 

I награда23. Међународним сусретима флаутиста ''Тахир Куленовић'' у Ваљеву – 

флаута 

 

 

7. Кристина Јовановић – класа Зорана Матић 

 

I награда5. Међународни ''Lady Wind Festival'' у Панчеву – флаута 

 

 

8. Хана Ђокић – класа Тања Максимовић 

I награда на Републичком такмичењу ученика музичких и балетских школа 

Србије- виолина 

 

9. Стефан Капларевић – класа Теута Аслани Ђурђевић 

I награда на Републичком такмичењу камерне музике инструменталиста и 

певача – соло певање 

 

10. Милица Адамовић – класа Теута Аслани Ђурђевић 

I награда на Републичком такмичењу камерне музике инструменталиста и 

певача – соло певање 

 

 

11. Јован Симеуновић – класа Теута Аслани Ђурђевић 

I награда на Републичком такмичењу камерне музике инструменталиста и 

певача – соло певање 

 

 

12. Касија Ивановић – класа Александра Бенгин 

I награда Републичком такмичењу музичких и балетских школа Србије – 

виолончело 

 

Школски одбор је редовно заседао и усвaјaо  одлуке и законска акта који су били 

на реду за усвајање. 

Радни услови у школи нису се мењали у односу на прошлу школску годину. 
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У току школске године дошло је до кадровских променазбог породиљских 

одсустава али није било кашњења или губљења наставе јер су сва места благовремено 

попуњена. 

 

 

 

 

 

Структура школског простора и део опреме 
 

Назив Број Ниво опремљености 

Класична учионица 1 задовољавајуће опремљена 

Уч. за индивидуалну наставу 7 задовољавајуће опремљена 

Нототека 1 минимално опремљена 

Школско двориште 1 задовољавајуће  

Сала за концерте 1 задовољавајуће опремљена 

Котларница у дворишту 1 опремљена 

Канцеларије 2 задовољавајуће опремљене 

Наставничка канцеларија 1 опремљена 

Летњиковац у дворишту 1 опремљена 

Фонтана 1 опремљена 

Рачунари 4 нових 

Уметничке слике 10 олеати 

Портрети композитора 8 неурамљени /акрилик/ 

Акварели 

Чајна кухиња 

6 

1 

урамљени 

опремљена 

 

Наставна средства и опрема задовољавају основне потребе за нормалан рад 

школе, уз редовно одржавање и обнављање.С обзиром на старост школске зграде 

(стари део је из 1926 године), још увек очекујемопреко потребну адаптацију и санирање 

тог дела школе, укључујући и хидро-изолацију, подове, зидове, кров и електро 

инсталације. 

Током летњег распуста Републички просветни инспектор Биљана Марковић 

обишла је ИО Бањани и прегледала услове и документацију за верификацију одељења, 

као и саме школе. 

 

 

Структура школског простора у одељењу у Бањанима 
 

Назив Број Ниво опремљености 

Класична учионица 1 задовољавајуће опремљена 

Уч. за индивидуалну наставу 3 задовољавајуће опремљена 

Нототека / / 

Школско двориште 1 задовољавајуће  

Сала за концерте 1 класична учионица 
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Наставничка канцеларија 1 опремљена 

Рачунари / / 

Уметничке слике 3 репродукције 

Портрети композитора 2 неурамљени /акрилик/ 

   

   

 

Школски инструментаријум 
 

Назив Број Ниво опремљености 

Полуконцертни клавир 1 задовољавајуће 

Пианино 4 задовољавајуће 

Пианино 1 лоше 

Ел. клавир 4 задовољавајуће 

Хармоника 11 задовољавајуће 

Кларинета 8 задовољавајуће 

Гитара 5 задовољавајуће 

Ак. гитара 1 задовољавајуће 

Виолина 57 задовољавајуће 

Флаута 

Саксофон 

Виолончела 

7 

1 

7 

задовољавајуће 

задовољавајуће 

задовољавајуће 

 

 

Кадровски услови рада школе 
 

Школа је кадровски задовољавала услове према Правилнику о врсти стручне 

спреме за основне музичке школе.Током школске године дошло је до промена у 

наставничком кадру због породиљских одсустава, те је ово преглед стања на крају 

школске године: 

 

Административно – техничко особље 
 

Презиме и име Радно место Стручна спрема Ангажовање 

1. Владимир Ђенадер директор висока пуно 

2.Милосављевић Владимир секретар висока пуно 

3. Ивана Миловановић шеф рачуноводства висока пуно 

4. Славица Латиновић помоћни радник средња пуно 

5. Зоран Стевановић помоћни радник средња пуно 

 

Наставнички кадарна крају2020/21године 
 

Презиме и име Радно место Стручна спрема Ангажовање 

  1. Лутвија Антић наставник виолине висока пуно 

  2. Катарина Кадијевић наставник виолине висока пуно 

  3. Тања Максимовић наставник виолине висока пуно 

  4. Александра Ракић клавир висока пуно 
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  5. Тијана Божовић клавир висока пуно 

  6. Андријана Божић клавир, корепетиција средња пуно 

7. Дубравка Радовић клавир, корепетиција висока пуно 

  8. Јелена Киселчић солфеђо средња 0,60% 

  9. Јелица Ђорђевић солфеђо виша пуно 

10. Теута Аслани Ђурђевић соло певање висока пуно 

12. Дејан Матић хармоника висока пуно 

13. Новак Миљковић гитара висока пуно 

14. Зорана Матић флаута висока 0,50 % 

15. Ђорђе Радовановић 

16. Александра Бенгин 

17. Никола Малешевић 

18.Зорана Чукић 

19. Марија Божанић 

 

ИО БАЊАНИ 

кларинет 

виолончело 

хармоника 

клавир, хор, оркестар 

солфеђо 

висока 

висока 

висока 

висока 

висока 

0,30 % 

пуно 

пуно 

пуно 

50% 

 

20. Анита Петровић   хармоника          висока       пуно 

21. Теодора Митровић   виолина          висока      пуно 

22. Светозар Вујић   соло певање, кореп.         висока      пуно 

23. Маријана Радосављевић              клавир упоред. висока  70% 

 

У школи је у 2020/21 школској години било11 стално запослених наставника а 

остали на одређено време. 

Школскихор и оркестар је водилаЗорана Чукић, а остатак до пуне норме су 

чинили часовиупоредног клавира. Према одлуци Наставничког већа, хор и оркестар су 

обавезни да наступе четири пута у току школске године на интерним или јавним 

часовима. 

Укупан број запослених у школи је био 27, 22 професора, 2 административна 

радника, 2 помоћна радника и директор школе. 

 
 

Ученици 
 

Бројно стање ученика по разредима и инструментима на почетку 2020/21 

школске године (укупно са ИО Бањани) 

 
ГЛАВНИ 

ПРЕДМЕТ 
I II III IV V VI СВЕГА 

клавир 18 6 13 7 5 5 54 

певање 21 8 / / / / 29 

виолина 20 15 10 6 4 4 59 

гитара 2 2 3 5 2 2 16 

хармоника 29 13 5 1 1 3 52 

флаута 10 4 / 1 / / 15 

кларинет 5 / 1 / / / 6 

саксофон 2 1 / 1 / / 4 

виолончело 5 1 1 1 3 / 11 
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УКУПНО 112 50 33 22 15 14 246 

        

упоредни клавир 21 8     29 

припремни 15 /     15 

 

 

Бројно стање ученика по разредима и инструментима на почетку 2020/21 

школске године (ИО Бањани) 

 
ГЛАВНИ 

ПРЕДМЕТ 
I II III IV V VI СВЕГА 

клавир 3 / / / / / 3 

певање 12 / / / / / 12 

виолина 6 7 3 / / / 16 

хармоника 10 4 2 / / / 16 

        

        

УКУПНО 31 11 5    47 

        

упоредни клавир 12 /     12 

припремни / /     / 

 

Кретање ученика у току школске године 
Укупан број ученика на почетку школске године је био 246. Са 15 ученика у 

припремномразреду може се рећи да је музичким образовањем у нашој школи 

обухваћено 261 деце из Уба и околине. 

На почетку године уписан је велики број деце у први разред (112) због отварања 

издвојеног одељења у Бањанима. У Бањане на одсек соло певања долазе ученици који 

путују из Обреновца, и у протеклој школској години није било већих проблема због 

тога (возе их родитељи наизменично). 

Ученик ЂорђеКиселчић (6. разред) је прешао из матичне школе у одељење у 

Бањанима зато што је из тог места. 

И ове године је радила наша Музичка радионица у ОШ „Свети Сава“ у 

Памбуковици. Настава се одвија тако што наши професори којима недостаје норма 

часова одлазе у Памбуковицу, а ти ученици су уписани редовно у матичну школу. 

Школовање је завршило 10ученика: 6 шестогодишње, 1 четворогодишње и 3 

двогодишњег школовања. Ђорђе Киселчић и Никола Симић су положили разредни 

испиту августовском року. 

Припремни разред је водила наставник Јелена Киселчић. Ове године формирали 

смо једнугрупу са укупно 15 деце. 

Због ванредне ситуације са пандемијом короне нисмо ове године изабрали ђака 

генерације. 

  

Успех по класама – крај школске 2020/21 године 
(изражено нумеричким оценама) – Табела 1  
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предмет    просек оцена оправданих неоправданих 
укупно 

изостанака 

Главни предмет 4,36 1463 10 1473 

Солфеђо 3,99 

Теорија 3,81 

Уп. клавир 4,60 

Хор 4,65 

Оркестар 4,35 

Недовољних 1 

Неоцењених 5 

Укупан просек школе: 4,29 
 

 

 
Име и презиме 

 
Главни 

предмет 
Солфеђо Теор. 

Клавир 

упоред.   
Хор 

Оркестар и 

камерна м. 

Просек 

класе 
Оп. Нп. Свега 

1. Александра Ракић 5,00 4,62 4,67 / 4,85 / 4,78 39 / 39 

2. Тијана Божовић 4,67 4,33 5,00 / 5,00 / 4,75 128 / 128 

3. Дубравка Радовић 4,80 4,80 / 4,00 / / 4,80 54 / 54 

4. Андријана Божић 4,86 4,42  5,00 5,00 / 4,82 115 / 115 

5. Теута Аслани Ђур. 4,80 4,80 4,50 4,80 / / 4,82 94 / 197 

7. Никола Малешевић 4,90 3,45 / / / / 4,36 66 / 66 

8. Дејан Матић 4,50 3,77 2,50 / 3,00 / 4,00 33 / 
 

33 

9. Ђорђе Радовановић 4,83 3,66 / / / / 4,34 84 / 
84 
 

10. Зорана Матић 4,77 4,31 2,00 /  5,00 4,93 / / / 

11. Лутвија Антић 3,91 3,46 4,00 / 5,00 4,00 3,66 289 / 
 

289 

12. Тања Максимовић 4,22 4,22 4,50 / 5,00 4,00 4,38 241 / 
241 

 

13. Катарина Кадијевић 4,50 4,50 2,00 / / 3,75 4,47 21 / 
21 
 

14. Новак Миљковић 4,87 4,87 5,00 / 4,87 / 4,90 181 10 
191 

 

 
15. Александра Бенгин 5,00 5,00 / / / 5,00 5,00 10 / 10 

 

16. Зорана Чукић 4,14 3,71 4,00 / 4,50 / 4,08 108  108 



 

 

 

Успех по класама – ИО БАЊАНИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмет    просек оцена оправданих неоправданих 
укупно 

изостанака 

Главни предмет 4,47 548 / 548 

Солфеђо 4,71 

Теорија  

Уп. клавир  

Хор  

Оркестар  

Недовољних / 

Неоцењених / 

Укупан просек одељења: 4,59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Име и презиме 

 
Главни 

предмет 
Солфеђо Теор. 

Клавир 

упоред.   
Просек класе Оп. Нп. Свега 

1. Теодора Митровић 4,15 4,92 / / 4,53 264 / 264 

2. Анита Петровић 3,75 4,14 / / 3,94 249 / 249 

3. Светозар Вујић 5,00 4,78 / / 4,77 / / / 

4. Маријана Радосављевић 5,00 5,00  / 5,00 548 / 548 
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 Наставник предмет поправ

ни 
из 1 

предмет

а 

поправ. 
из 2 

предмета 

понавља  
разред 

неоцењен

и 
исписани 

1. 
Александра Ракић клавир / / / / 

1 

 
2. 

Тијана Божовић клавир 
 

/ 
/ / / 2 

3. Дубравка  
Радовић 

клавир / / / / / 

4. 
Андријана Божић клавир 

/ 

 
/ / / / 

6. Теута Аслани 

Ђурђевић 
соло      

 певање 
/ / / / 3 

7. Лутвија Антић 

 
виолина 

/ / 1 / 2 

8. 
Тања Максимовић виолина 

/ / / / / 
 

9. 
Катарина Кадијевић виолина 

/ / / / 1 

 
10. 

Новак Миљковић гитара 
 

/ 

/ / / / 

11. 
Дејан Матић хармоника 

 

/ 

/ / / 3 

12 
 

Зорана Чукић клавир 
/ / / / 2 
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13. Никола Малешевић хармоника / / / / / 
14. Ђорђе Радовановић кларинет / / / / 2 

15. 
Зорана Матић флаута 

/ 

 

/ / / 1 

16. 
Александра Бенгин  виолончело 

/ / 1 / / 

 

 
17. 

Теодора Митровић виолина 
/ 

 

/ / / / 

18. 
 

Анита Петровић хармоника 
/ 

 

/ / / 3 

19. 
 

Светозар Вујић 
Соло 

певање 
/ 

 

/ / / 2 

20. 

 
Маријана 

Радосављевић 
клавир 

/ 

 

/ / /  

УКУПНО 

 
/ / 2 / 22 

 



 

 

 

 

   



 

 

 

Рекапитулација 
 

Према броју од 246 уписаних ученика на почетку године и на бази 70 часова годишње 

за индивидуалну наставу у нашој школи на инструменталним класама је одржано укупно 

17.220 часова.(Под часовима се подразумевају како они од 30 минута за млађе разреде, тако 

и они од 45 минута за старије, а према наставном плану и програму Републике Србије). 

Корепетиција: на годишњем нивоу1575 часова. 

Упоредни клавир: 1015 часова  

Солфеђо: 1120 

Теорија музике: 35 часова 

Хор: 70 часова 

Камерна музика: 35 часова 

Oркестар: 70 часова  

Припремни разред: 70 часова 

Реализујући обавезе по наставном плану и програмушкола је у 2019/20. години у редовној 

настави и разредним активностима остварила годишњи фонд од 21.210 часова. 

 Ове бројке су пројектоване у плану за ову годину у редовним околностима, а од 17. 

марта путем електронских платформи.У мају је настава нормализована уз мере опреза у 

школи. 

 Уз редовне ученике школе, имамо инеколико ванредних који су долазили на полагање 

испита у роковима предвиђеним за то. 

 У школи је формирано једно одељење припремног разреда, који се школују према 

плану и програму два часа недељно. 

 

Годишњи фонд часова повремених активности 
 

За обележавање значајних датума (Дан школе, Св. Сава, Годишњи концерт  и сл.) и 

друге јавне наступе (такмичења, фестивали), издвојеноје годишње приближно 30 до 50 

часова. Наставници сами организују додатне и допунске часове по потреби, као и формирање 

група за камерно музицирање и слично. 
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Реализација планова 
 

Извештаји стручних, руководећих и управних органа школе 
 

 

 

Наставничко веће 

 
Подносилац извештаја: Владимир Ђенадер, директор 

 

Садржај рада 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ 

показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Област рада 
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
 

Планирање и 

програмирање 

васпитно – 

образовног 

рада 

Извештај комисије 

стручних актива о 

увиду у школску 

документацију 

  

Сви планови су унети 

у Годишњи план рада 

школе и усвојени на 

Наставничком већу 

Одржано је укупно 6 

седницаНаставничког 

већа у току 

школскегодине од 

тог броја једна 

даљинским путем 

 

План рада НВ за 

2020/2021шк. 

годину 

   

Потребни нотни 

материјал и 

куповина 

инструмената 

   

План годишњих 

смотри и испита, 

именовање 

испитних комисија      

   

Извршење плана уписа 

ученика за 2020/2021 
   

Одлука о 

коришћењу 

уџбеника и 

стручне 

литературе у 

наредној школској  

години 

  

Донета је одлука да 

се користе уџбеници 

као и до сада. 

 

Организација 

рада у школи 

Питања везана за 

Смотру 

стваралаштва 

домаћих аутора, 

план Свечане 

Светосавске 

академије, 16. 

Фестивал школе, 

  

На наставничком 

већу је усвојен 

програм и извођачи 

за Смотру и 

Светосавску 

академију 
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стручно 

усавршавање 

наставника 

Евидентирање ученика за 

Републички Фестивал и 

Републичко такмичење 
  

Одлука Комисије за 

Републички и наш 

фестивал усвојена на 

седници.  

 

Припреме за 19. Фестивал 

наше школе  
  Због пандемије 

корона вируса 

Фестивал је померен 

и одржан крајем маја  

 Подела задужења 

за 19.  Фестивал  

наше школе 

  

Утврђивање 

распореда рада 

часова 

индивидуалне 

наставе и наставе 

по групама, 

  Организација рада 

наставника је унета у 

Годишњни план рада 

школе и усвојена на 

седници 

Наставничког већа, 

као и у инфо систем 

„Доситеј“ 

 

Подела предмета и 

фонда часова по 

стручним 

активима и 

класама 

инструменталне и 

теоријске наставе 

   

Вредновање и 

унапређивања 

рада у школи 

Извештај о успеху 

ученика на 

класификационим 

периодима 

  

Сви извештаји о 

успеху ученика 

усвојени на 

седницама 

Наставничог већа и 

саставни су део 

Годишњег извештаја 

о раду школе.  

 

Извештај – 

ванредни, 

разредни испити 

на крају 

  

 
Бројно стање 

ученика по 

класама на крају 

године 

  

Коначан извештај 

о смотрама и 

ванредним 

испитима 

   

    

Преслушавање програма 

екипе за Републички  

и наш фестивал 

  
Ове године нисмо 

имали екипу за 

Републички фестивал 

у Вршцу. 

 

    

 

 
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ 

 

Педагошки колегијум сачињавајуруководиоци стручних активаaседницама  председава 

директор. 

Одржане су 2 седнице у току школске године.  

 Педагошки колегијум је разматрао питања, заузимао ставове и давао мишљења у вези 

са пословима који се односе на: 
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− планирање и организовање остваривања програма образовања и васпитања; 

− старање о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда; 

  

− постигнућа и унапређивању образовно - васпитног рада; 

− старање о остваривању развојног плана установе; 

− сарадњу са органинима јединице локалне самоуправе, организацијама и 

удружењима; 

− организовање и вршење педагошко - инструктивног увида и праћење             

квалитета образовно - васпитног рада и педагошке праксе и предузимање мера 

за унарпеђивање и усавршавање рада наставника и стручних сарадника; 

− планирање и стручно усавршавање и спровођење поступка за стицање 

звањанаставника и стручног сарадника; 

− Извршење планираних концерата, смотри, јубилеја и сл., наставних планова, 

испита и стр. усавршавања. 

Стручни активи(одсеци) 

 
Подносиоци извештаја: Јелица Ђорђевић, стручни актив за солфеђо, хор и припремни разред 

 Зорана Матић, стручни актив за хармонику и дуваче 

 Тања Максимовић, стручни актив за гитару и виолину 

Тијана Божовић, стручни актив за клавир, корепетицију и соло 

певање 

Садржај рада 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Област рада 
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
 

Планирање и 

програмирање 

васпитно – 

образовног 

рада 

Утврђивање 

школског 

календара  

  

Сви планови унети у 

Годишњи план и програм рада 

школе и усвојени на Активу и 

Наставничом већу. 

 

Одржавање 

родитељских 

састанака  

   

Интерни часови, 

програм за 

смотру на крају 

првог 

полугодишта 

   

Програм за 

смотре ученика 

(за које разреде, 

које композиције, 

утицај на 

годишњи испит),  

   

Договор око 

школског и 

осталих 
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такмичења, 

формирање 

камерних састава. 

Организација 

рада у школи 

Избор модератора 

за организацију 

Смотре 

стваралаштва 

српских аутора 

  Десета Смотра стваралаштва 

Српских композитора  

и стручни скуп, реализовано у 

другом облику као Освајање 

тишине 

 

Смотра 

стваралаштва 

домаћих 

композитора 

   

Смотре свих 

одсека крајем 

децембра 

    

Припреме за 

Новогодишњи 

концерт и 

прославу Светог 

Саве, концерт 

ученика првих 

разреда 

  
Свечана Светосавска 

академија – није реализовано 
 

Школско 

такмичење – 

припреме за 19. 

Фестивал наше 

школе 

  
Успешно припремљен и 

реализован 19. 

Интернационални Фестивал 

школе у мају 2021. године 

 

Фестивал наше 

школе 
   

     

Вредновање и 

унапређивања 

рада у школи 

Резултати 

поправних испита 
  

246 уписаних ученика 

 

 

Бројно стање по 

упису за 2020.21 
   

Анализа успеха 

ученика на 

класификационим 

периодима 

   

Организација 

испита и 

стручних 

радионица по 

одсецима 

  

 

 

 

 

Није реализовано због 

пандемије 

 

Анализа рада 

Одсека на крају 

школскегодине 

   

Испити:  

разредни, 

ванредни, 

годишњи 

   

Допунска и 

додатна настава  
   

Евидентирање 

ученика са 

слабим оценама  

и предузимање 

мера у вези са 

тим 

 
Новогодишњи 

концерт  
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Евидентирање 

кандидата за 

екипу 

републичког 

фестивала 

Није 

реализовано 
 Отказано због пандемије  

Евидентирање 

кандидата за 

средњу школу 

    

Предлог за 

убрзано 

напредовање, 

уколико има 

таквихученике  

  

Одобрено убрзано 

напредовање ученицима који 

су то тражили и успешно 

положили 

 

Преслушавања и 

припрема за 

концерт поводом 

Дана школе 

Није 

реализовано 
 

Дан школе и Годишњи 

концерт су отказани због 

пандемије 

 

Припрема и 

организација 

Годишњег концерта 

Није 

реализовано 
   

 

 

 

Савет родитеља 

 
Подносилац извештаја: Радован Ранковић, председник Савета 

 

Садржај рада 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Област рада 
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
 

Планирање и 

програмирање 

васпитно – 

образовног 

рада 

Конституисање  

Савета родитеља 

(нови мандат) 

  
Планирана су два 

састанка годишње 
 

Доношење и 

усвајање плана 

рада Савета 

родитеља  

  

Одлуке у складу са 

прописом о продужењу 

директне наставе са Шк. 

Одбором и Заводом за 

јавно здравље 

 

Организација 

рада у школи 

Анализа стања око 

снабдевености 

уџбеницима, 

инструментима и 

школскимприбором 

  

Стање у школској 

библиотеци и 

инструментаријуму 

осетно побољшано 

 

Вредновање и 

унапређивања 

рада у школи 

Анализа успеха и 

дисциплине 

ученика на 

класификационим 

периодима 

  

Констатовано да је 

дисциплина у школи увек 

на највишем нивоу (нема 

смањених оцена из 

владања) 
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Анализа допунске 

наставе, додатног 

рада са ученицима, 

слободне 

активностима и 

ученичке 

организације у 

школи 

    

Разговор о односу 

ученика према 

школским 

обавезама 

  

  

  

Анализа 

реализације плана 

рада Савета 

родитеља 

    

Предлози за 

унапрећење и 

побољшање услова 

рада и учења у 

школи 

  

Стање у Ђачком фонду 

осетно побољшано, 

средства трошена 

наменски на побољшање 

услова рада ученика 

 

Такмичења ученика 

– учешће и 

остварени 

резултати 
  

Смањено присуство 

ученика по одсецима на 

такмичењима и јавним 

наступима због 

епидемиолошке 

ситуације 

 

 

 

Школски одбор 
 

 

Подносилац извештаја: Андријана Божић, председник Школског одбора 

 

Садржај рада 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Област рада 
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
 

Планирање и 

програмирање 

васпитно – 

образовног 

рада 

Усклађивање и 

усвајање 

Правилника у 

складу са новим 

Законом  

    

Донео и 

усвојиоГодишњи 

план и програм 

рада школе 
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Организација 

рада у школи 

Анализа стања око 

снабдевености 

уџбеницима, 

инструментима и 

школскимприбором 

    

Вредновање и 

унапређивања 

рада у школи 

 
    

Анализа успеха и 

дисциплине 

ученика на 

класификационим 

периодима 

  

Анализа извршена за 

прво полугодиште и за 

крај године 

 

Предлози за 

унапређење и 

побољшање услова 

рада и учења у 

школи 

    

 

Извештаји осталих планова рада 
 

Ученички парламент 
 

 

Подносилац извештаја: Теодора Адамовић, ученица соло певања 

 

Садржај рада 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Област рада 
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
 

Планирање и 

програмирање 

васпитно – 

образовног 

рада 

Предлог 

садржаја и тема 

које се односе 

на технику 

вежбања 

    

Избор 

еколошких 

тема, начин, 

место и време 

њихове 

реализације а у 

контексту 

заштите 

школске 

средине, 

  

Због пандемије вируса 

корона активности 

парламента су биле значајно 

умањене. 

 

Предлог за 

избор личности 

са којом би 
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волели да се 

сретну, 

садржаји 

разговора, теме, 

Избор 

концерата које 

би требало 

посетити 

    

Организација 

рада у школи 

Иницијатива за 

покретање 

разних 

хуманитарних 

акција, избор 

акција и метода 

рада, 

    

Избор маршута 

излета, посета, 
    

Покретање 

програма дечјег 

стваралаштва 

    

Вредновање и 

унапређивања 

рада у школи 

Анализа успеха 

на интерним и 

јавним 

часовима 

    

Предлози за 

унапређење и 

побољшање 

услова рада и 

учења у школи 

    

 

Извештаји о реализацији посебних планова васпитног рада 
 

За сада обраћамо посебну пажњу на један број талентованих ученика са циљем да их 

евентуално укључимо у програм ИОП 3. 

Према нашем Правилнику, за укључење у ИОП 3 потребно је да ученик донесе прву 

награду на Републичком такмичењу.Пошто је ове године ученица виолончела Касија 

Ивановић освојила прву награду на Републичком такмичењу у Београду, на предлог 

предметних наставника и одлуком Наставничког већа би могла да се укључи у програм 

појачаног учења у нашој школи. 
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Реализација плана културних и јавних активности школе 

 
Подносилац извештаја: Владимир Ђенадер, директор 

 

Садржај рада 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Област рада 
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
 

Планирање 

културних 

активности 

Израда плана и 

програма 

културних и 

јавних активности 

  

Оквирни планови за 

организацију и реализацију 

културних и јавних 

активности су унети у 

Годишњи план и програм 

рада школе. 

 

 

Организација 

културних и 

јавних 

активности 

 

Организација 

концерата у 

школи 

  

Остварена су четри 

концерта као пратећи 

програм 19. 

Интернационалног 

фестивала школе. 

 

 

Организација 

јавних часова 
  

У току године реализовано 

2 јавна часа по класама. 

 

 

Гостујући 

концерти на 

јавним догађајима 

(манифестацијама, 

изложбама, итд) 

  
«Освајање тишине 5» - село 

Чучуге код Уба. 
 

Прославе и 

обележавање 

празника  

    

Организација 

нашег фестивала 
  

Измештен из свог 

априлског термина у јуни 

месец, одржан у пуном 

формату 
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Реализација плана превенције насиља 

 
Подносилац извештаја:Владимир Милосављевић 

 

Садржај рада 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Област 

рада 

Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
 

Превентивне 

актовности 
Састанак Тима 

за безбедност 
  

Тим за безбедност се састао 

четири путау току школске 

године. Тим није имао 

ванредне састанке и сви 

ученици су завршили са 

примерним владањем на крају 

године; 

 

Интервентне 

активности 

 

   

У школи није било потребе за 

интервентним активностима, 

што је показатељ безбедносне 

ситуације у школи. 

 

 

Извештај Тима за безбедност - Извештај о остваривању плана 

заштите за школску2020/2021. године 

 
Подносилац извештаја:Владимир Милосављевић 

 

У нашој школи у току школске године у школи и у непосредном окружењу школе 

није било кривичних дела, прекршаја ''ремећења јавног реда и мира'', ни саобраћајних 

прекршаја у којима су актери били ученици школе. 

Обављена су редовна дежурства у школи и дворишту школе које је затворено са 

предње стране великом дрвеном капијом, а бочно и зидом суседне зграде и непропусном и 

непровидном оградом која се редовно одржава. 

Није примећено у току школске године никакво угрожавање безбедности. Предузете 

су све мере заштите на раду, заштите од пожара. Централна улица у којој се налази школа је 

добро осветљена у току ноћи, те је безбедност школе од опасности провалних крађа на 

високом нивоу. Школа је по свим областима осигурана код осигуравајуће куће ''Дунав 

осигурање'' у складу са позитивним законским прописима. 
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Сарадња са Полицијском станицом Уб је коректна, што се најбоље показало у току 6-

дневног фестивала који је и прошле школске године школа организовала у мају месецу, а кад 

је потребан појачан надзор над саобраћајем у главној улици у којој се налази школа, такође и 

током Смотре Српског Стваралаштва одржане 28.11.2020. године. 

У току трајања наставе и за време одмора редовно су обаљана дежурства од стране 

наставника, домара и секретара, тако да ученици ни у једној прилици нису били сами у 

школском дворишту, а није било ни прилике за интервенцију дежурног наставника. 

Како се настава у периоду од 18. јануара 2021. године до 28. фебруара 2021. године 

одржавала у онлајн варијанти, то су чланови тима редовно обилазили школу и спроводили 

дежурства. Иначе целе ове школске године надрзирали су спровођење мера превенције и 

заштите од пандемије вируса КОВИД 19. Такође, редовно су слали извештаје министарству о 

броју заражених ученика, као и оних у изолацији, а како се у музичкој школи настава изводи 

већином индивидуално, релативно мали број ученика је био заражен, а нешто већи број је 

пријавио изолацију због заражених укућана. 

Одржане су седнице тимова у септембру и новембру 2020. године, као и у фебруару и 

мају 2021. године. Вандредних седница није било. 

Процедура пријављивања случаја злостављања и насиља (поред постојеће у Плану 

заштите у установи) утврђена је и уређена Правилником о заштити и безбедности ученика 

ШОМО ''Петар Стојановић'' који је усвојен на седници Школског одбора 25.02.2016. године, 

а усклађен са новим изменам и допунама Закона о раду. 

Није било ни евидентираних случајева насиља, злостављања и занемаривања по 

нивоима и облицима, у складу са Правилником о поступању у установи  у одговору на 

насиље, злостављање и занемаривање. 

Кратка упутства о поступању у случају пожара, земљотреса и поплаве су истакнута на 

битним местима у школи. 

 

 
Извештај о реализацији планова развоја и унапређења квалитета рада 

школе за школску 2020/2021.годину 

 

Реализација плана стручног усавршавања 

Подносилац извештаја: Јелена  Киселчић 
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У оквиру 5.по реду Освајања тишине у организацији Културног центра Уб и Музичке 

школе „Петар Стојановић“, одржана је Смотра српског стваралаштва.  

У мају месецу, 2021.године одржан је и реализован 19. Међународни фестивал школе. 

Због пандемије Корона вируса није у потпуности реализован план развоја и 

унапређења квалитета рада школе предвиђен за школску 2020/2021.годину.  
 

 

Име и презиме запосленог 

Усавршавање у установи   

КиП 

Александра Бенгин  

-Интерни и јавни часови 

 

 19. Међународни фестивал на Убу 

 

 

 

 

 

К2; П2 

Јелица Ђорђевић -Интерни и јавни часови 

 

19. Међународни фестивал на Убу 

К2; П2 

Александар Новицки -Интерни и јавни часови 

 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

 

К2; П2 

Дејан Матић  

-Интерни и јавни часови 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

 

 

 

К2; П2 
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Тијана Божовић   

-Интерни и јавни часови 

 

19. Међународни фестивал на Уб 

 

 

К2; П2 

Маријана Радосављевић Интерни и јавни часови 

 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

 

 

К2; П2 

Новак Миљковић  

-Интерни и јавни часови 

 

 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

 

 

 

 

 

 

К2; П2 

Никола Малешевић  

-Интерни и јавни часови 

 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

 

К2; П2 
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Светозар Вујић  

-Интерни и јавни часови 

 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

К2; П2 

 

Дубравка Радовић  

-Интерни и јавни часови 

 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

К2; П2 

Андријана Божић  

-Интерни и јавни часови 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

 

К2; П2 

Теодора Митровић Интерни и јавни часови 

 

19. Међународни фестивал на Убу 

К2; П2 

Јелена Киселчић  

-Интерни и јавни часови 

 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

 

 

К2; П2 
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Анита Петровић  

Интерни и јавни часови 

 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

 

 

 

 

К2; П2 

Александра Николић  

-Интерни и јавни часови 

 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

К2; П2 

Ђорђе Радовановић  

-Интерни и јавни часови 

 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

К2; П2 

Теута Аслани   

-Интерни и јавни часови 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

 

 

К2; П2 
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Лутвија Антић  

-Интерни и јавни часови 

 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

 

 

 

К2; П2 

Зорана Чукић  

-Интерни и јавни часови 

 

19. Међународни фестивал на Убу 

 

 

 

 

К2; П2 

Зорана Матић  

-Интерни и јавни часови 

 

 

-5. „Lady wind“ фестивал у 

Панчеву 

-19. Међународни фестивал на 

Убу 

-23. Међународни сусрети 

флаутиста „Тахир Куленовић“ у 

Ваљеву 

-Zemun International Music 

Competition-Земун 

-1. Међународно такмичење 

младих флаутиста у Шапцу 

-Матер клас Дениса Бурјакова у 

сали Београдске филхармоније и 

концерт на Коларцу у 

организацији Асоцијације 

 

 

К2; П2 
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флаутиста Србије 

 

 

 

 

 

 

Извештај о реализацији развојног плана за 2020/21. годину 

 
 
Развојни план је донет за период: 2019-2023. године 

 
ОБЛАСТ квалитета: Школски програм и годишњи план рада 

Развојни циљ: 1. Школски програм и 

годишњи план рада школе су у складу са 

прописима. 

2. Елементи школског програма и 

годишњег плана рада међусобно су 

усклађени 

3.Школски програм и годишњи план рада 

усмерени су на задовољење различитих 

потреба ученика 

 

Критеријум успеха: 1. Школски програм и годишњи план рада су 

уредно ажурирани и  међусобно усклађени 

 

Задаци 
Критеријум успеха 

за задатак 
Активности за сваки задатак 

Активн

ост 

реализо

вана 

Задатак 

остварен 

у % 

Унети у Школски 

програм све 

законом 

предвиђене 

елементе и посебне 

програме 

васпитног рада 

 

 

 

 

Реализација 100% 

планираних 

активности 

▪ Сачињавање Школског програма и 

Годишњег плана рада у складу са прописима 

▪ Анексом додати све законом предвиђене 

елементе у Школски програм и Годишњи 

план рада школе, односно посебне програме 

васпитног рада 

▪ Уградити у Годишњи извештајо раду школе 

потребне квантитативне и квалитативне 

податке 

 

✓ 

 
✓ 

 

 
✓ 

 

 

 

100% 

 

Међусобно 

временски 

ускладити 

предмете у оквиру 

сваког разреда 

Реализовано 

 

▪ Временски ускладити програме рада у 

оквиру сваког разреда и измене унети у 

Школски програм рада школе, Годишње и 

месечне планове рада наставника 

✓ 

100% 
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У Годишњем плану 

рада школе 

наведене су 

одговорности, 

динамика и начин 

реализације 

Програма за 

заштиту деце од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 Реализовано 100% ▪ Додати  Акциони план рада за заштиту од 

насиља у Школски програм, затим Годишњи 

план рада школе и План рада Тима за 

заштиту од насиља 

▪ У Годишњи извештај додати извептаје о раду 

Тима за заштиту од насиља и извештај о 

реализацији Акционог плана за заштиту од 

насиља 

✓ 

 

 
✓ 

 

100% 

 

 

 

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  

 
Реализација 

задатака за 

овај 

развојни 

циљ 

предвиђена 

је за: 

У 

школској2020/21.задаци 

су реализовани : 

Активности 

на 

достизању 

овог циља: 

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

Остале 

напомене: 

Председник 

актива: 

 

Чланови актива: 

2020./21. 
У већој мери 

 

Настављају 

се 

 

Да смо 

ближи 

циљу 

Због пандемије 

коронавируса 

многе 

планиране 

активности и 

циљеви су 

били 

модификовани. 

Акценат на 

прилагођавању 

метода наставе 

и приступ 

учењу на 

даљину. 

ДубравкаРадовић 

Јелица Ђорђевић 

Александра 

Николић 

ТањаМаксимовић 

Андријана Божић 

Новак Миљковић 

Лутвија Антић 

 

 

 

 

ОБЛАСТ квалитета:Настава и учење 

Развојни циљ: 1. 

Ојачатипедагошкукомпетенцијунаставн

икакрозконтинуирануедукацијуиоспособ

љеностзасамовредновањеисамоевалуаци

ју 

                           2. 

Спроведенисеминарииобуказаприменуса

временихметодарада 

3. Наставник учи ученике различитим 

техникама учења на часу 

4. Наставник користи поступке 

вредновања који су у функцији даљег 

Критеријум успеха: 1. Повећане компетенције 

наставникарадипобољшањаквалитетанаставе 

2. Спроведени су семинари и обаке за примену савремених метода 

рада 

3. Наставник континуирано учи ученике различитим техникама 

учења на часу 

4. Наставник континуирано користи поступке вредновања који су у 

функцији даљег учења 
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учења 

Задаци 
Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки задатак 

Активнос

т 

реализов

ана 

Задатак 

остварен у 

% 

Сачинитиплан 

школезастручнаусавр

павањанаставника 

 

 

 

 
Реализација 100% 

планираних активности 

▪ Извршитиувидупостојећубазуподатакастручногуса

вршавања 

▪ Нанивоустручнихвећаиактивасачинитипланстручн

огусавршавања 

▪ Организовање Смотре стваралаштва српских 

композитора 

▪ Нанивоу школесачинитиизвештај 

▪ Израда личних портфолиа наставника 

▪ Угледни часови 

▪ Посете часовима 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
 
✓ 

 

 

 

90% 

 

Сачинити плани 

извептај о стручном 

усавршавању радника 

реализовано 

 
▪ Сачињавањеанализеприпремаиреализације 

часовасаприменамановихзнања 
✓ 

100% 

 

Сачинити личне 

планове усавршавања 

Реализовано 100% ▪ Мотивисатинаставникезаизвођењеугледнихчасова 

▪ Организоватијавнечасовесаодређеномтематиком 

✓ 
✓ 

 

50% 

 

Увидуоспособљеност

наставниказапримену

савременихметода 

Реализација100% 

 

 

▪ директор школе обилазио часове ради увида у 

примену савремених метода и стечених знања 

на семинарима 

▪ директор прати реализацију онлајн наставе 

✓ 

 
✓ 

75% 

Активнаприменаново

стеченогзнањауприпр

емииреализацијинаст

аве 

Реализација 100% ▪ наставници успешно имплементирали своја 

знања и вештине за извођење наставе на 

даљину 

✓ 

 

 

100% 

 

Појачатипрофесионал

некомпетенције 

Реализовано 100% ▪ наставници прате актуелна дешавања и  

иновације у пољу образовања 

▪ развијају личне стратегије учења и 

усавршавања у области предмета и струке 

▪ размењују искуства са колегама ради 

стицања нових знања, унапређивања и 

иновирања сопственог рада 

✓ 100% 

Наставник учи 

ученика да 

постављају себи 

циљеве у учењу 

Реализовано 100% ▪ оспособљавање ученика да постављају себи 

циљеве на почетку и у току учења 

✓ 1

0

0

% 

Наставник учи 

ученике како да 

процењују свој 

напредак 

 ▪ оспособљавање ученика да процењују свој рад 

кроз кратке провере знања на крају часова 

▪ евидентирање ученичких процена кроз скале 

процене, ученички портфолио 

✓ 

 

100% 

 

 

 

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  
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Реализација 

задатака за 

овај 

развојни 

циљ 

предвиђена 

је за: 

У 

школској2020/21 

задаци су 

реализовани : 

Активности 

на 

достизању 

овог циља: 

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

Остале 

напомене: 

Председник 

актива: 

 

Чланови актива: 

2020/21. 
Увећојмери 

 

Настављају 

се 

 

Да смо 

ближи циљу 

Због пандемије 

коронавируса 

многе 

планиране 

активности и 

циљеви су 

били 

модификовани. 

Акценат на 

прилагођавању 

метода наставе 

и приступ 

учењу на 

даљину. 

Дубравка 

Радовић 

Јелица Ђорђевић 

Александра 

Николић 

ТањаМаксимовић 

Андријана Божић 

Новак Миљковић 

 

 

 

 
ОБЛАСТ квалитета: Образовна постигнућа ученика 

Развојни циљ: 1.Школа 

континуирано доприноси већој 

успешности ученика 

 

Критеријум успеха: 1. Школски програм и годишњи план 

рада су уредно ажурирани и  међусобно усклађени 

 

Задаци 
Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки задатак 

Активн

ост 

реализо

вана 

Задатак 

остварен у 

% 

Школа примењује 

поступке којима 

прати успешност 

ученика 

 

 

 

 
Реализација 100% 

планираних 

активности 

▪ континуирана евиденција анализе успеха 

ученика на класификационим периодима 

▪ приликком анализе успеха усвајати 

конкретизоване закључке и мере 

унапређивања успеха ученика 

 

✓ 

 
✓ 

 

 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

 
Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  

 

 
Реализација 

задатака за 

овај развојни 

циљ 

предвиђена је 

У 

школској2020/21 

задаци су 

реализовани : 

Активности 

на достизању 

овог циља: 

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

Остале 

напомене: 

Председник 

актива: 

 

Чланови актива: 
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за: 

2020/21 
У већој мери 

 

Настављају 

се 

 

Да смо ближи 

циљу 

Због пандемије 

коронавируса 

многе 

планиране 

активности и 

циљеви су били 

модификовани. 

Акценат на 

прилагођавању 

метода наставе 

и приступ 

учењу на 

даљину. 

ДубравкаРадовић 

Јелица Ђорђевић 

Александра 

Николић 

ТањаМаксимовић 

Андријана Божић 

Новак Миљковић 

 

 
 

ОБЛАСТ квалитета:Етос 

Развојни циљ: 1. 

Формирањекреативнихпотенцијалаипромов

исањезначајатимскограда 

2. Проширењеангажмана 

школеулокалнојсредини, 

иобогаћивањеначинаинформисаност

исрединеоактивностимашколе 

3. Свичиниоцилокалнезаједницепрепоз

најушколукаоместоквалитетногмузи

чкогобразовањаикултурногуздизања 

4. Регулисани међуљудски односи у 

школи 

5. Школа је безбедна средина за све 

Критеријум успеха: 1. Функционалантимскирад 

2.Информисаналокалнасрединаоактивностимашколе 

3. Школасловизаместоквалитетногкултурногобразовања 

4. Међуљудски односи у школи су регулисани 

5. Школа је безбедна средина за све 

Задаци 
Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки задатак 

Актив

ност 

реализ

ована 

Задатак 

остварен у 

% 

▪ Формирањекреативнерад

ионицеиорганизовањешк

олскихтакмичења 

Реализација100% 

 

 

▪ Формирањетимазаподршкукреативногразвоја

ученика 

▪ Дефинисањеобластикреативнеделатности 

▪ Обавештавањеученикаиродитељаорадурадион

ицанађачкомпарламентуиродитељскимсастан

цима 

▪ Излагањефотографија 

иформирањефилмскогзаписа 

▪ Обавештавањеродитеља и наставника о 

резултатимашколскогтакмичења 

 

 

✓ 
✓ 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 

 

 

 

50% 
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▪ Промовисањерадакреати

внихрадионица 

▪ Анализарезултатасашкол

скихтакмичења 

Реализација 100% 

 

Реализација 100% 

▪ Одређивањетерминазапредстављањедругимш

колама 

▪ Организовање школских такмичења 

▪ Сачинити комисију за анализу резултата са 

школских такмичења 

 

✓ 
✓ 
✓ 

 

100% 

 

▪ Сачинитиличнеплановес

тручногусавршавања 

Реализација 100% ▪ Задужитисвакогнаставникадазасебенаправипл

анличногусавршавања 

 

✓ 

 

 

100% 

▪ Појачанасарадњасаоснов

нимшколамаипромоција

школенаотвореном 

Реализација 100% ▪ Представљањеинструменатанаминиконцерти

маначасовимамузичкекултуреуосновнимшкол

ама 

▪ Креирањевеликогновогодишњегконцерта 

▪ Креирањеновогодишњегконцертазапрваке у 

формимаскенбала 

▪ ОрганизовањеСветосавскеакадемије 

▪ Организовањеинтерних и 

јавнихчасовасвакогмесеца 

▪ Организовањејавнихчасовазаученикенајмлађе

гузрастау обданишту 

▪ организовање 19. 

Фестиваланашешколесасвимпратећимпрограм

има и концертима 

 

▪ учествовањеученикашколенаразличитимтакм

ичењима у земљи 

▪ одржанмојпрвиконцертзаученикепримпремно

гразреда 

▪ одржанвеликизавршнигодишњиконцерт 

 
 
 
 
 
✓ 

 
 
 
✓ 

 
✓ 
 

 
 

 

 

 

 

 

30% 

▪ Издавањелетописазашко

лску 2020-21. 

Реализација50% ( у 

фази израде) 

▪ Прикупљањесвихподатакаорадушколеушколс

кој2020-21. 
 

 
0% 

▪ Унапредити доследно 

поштовање норми 

којима је регулисано 

понашање и одговорност 

свих кроз истицање и 

промовисање истих 

Реализација 100% ▪ Упознати и дискутовати о правилима 

понашања и одговорности ученика са 

ученицима и родитељима 

▪ Поставити правила и понашања и 

одговорности ученикау оквиру учионице 

▪ Поставити правила и одговорности ученика на 

веб-сајт школе 

✓ 
✓ 

 
 

 

70% 

 

 

 

 

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  
 

Реализаци

ја 

задатака 

за овај 

развојни 

циљ 

предвиђен

У школској2020/21 задаци су 

реализовани : 

Активност

и на 

достизању 

овог 

циља: 

Анализом 

ефеката 

усагласил

и смо се: 

Остале 

напомене: 

Председник 

актива: 

 

Чланови 

актива: 
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а је за: 

2020/21 

У 

складусановонасталомситуаци

јом, у мањојмери 

 

Настављај

у се 

 

Да смо 

ближи 

циљу 

Због 

пандемије 

коронавируса 

многе 

планиране 

активности и 

циљеви су 

били 

модификован

и. Акценат на 

прилагођава

њу метода 

наставе и 

приступ 

учењу на 

даљину. 

ДубравкаРадов

ић 

Јелица 

Ђорђевић 

Александра 

Николић 

ТањаМаксимов

ић 

Андријана 

Божић 

Новак 

Миљковић 

Лутвија Антић 

 

 

 

 

 
ОБЛАСТ квалитета:Организација рада школе и руковођење 

Развојни циљ:  1. Планирање и 

програмирање у школи су међусобно 

усклађени 

2. Директор ефективно и ефикасно 

организује рад школе 

3. У школи функционише систем за 

праћење и вредновање квалитета рада 

 

 

 

 

 

Критеријум успеха: 1. Међусобно усклађени планирање и програмирање 

2. Директор ефективно и ефикасно организује рад школе 

3. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада 

Задаци 
Критеријум 

успеха за задатак 
Активности за сваки задатак 

Активност 

реализова

на 

Задатак 

остварен у % 

  

 

  

 
 

▪ Операционализов

ати планове рада 

стручних органа и 

вођење 

документације у 

вези са променама 

у раду 

Реализација 

100% 

 

 

▪ Прецизирати планове рада стручних органа и 

тимова, унети начине реализације и носиоце 

одговорности 

▪ Евидентирање захтева запосленима који се односе 

на промене у раду кроз записнике и извештаје 

 

✓ 

 
✓ 

 

 

100% 
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▪ Унапредити рад 

Тима за 

самовредновање 

Реализација 

100% 
▪ Едуковати Тим за самовредновање о методама и 

техникама вредновања кроз семинар/ саветовање 

▪ Континуирано остваривати самовредновање рада 

школе 

 

✓ 

 

 

 

50% 

▪ Планирати лични 

професионални 

развој на основу 

самовредновања 

свог рада 

Реализација 

100% 
▪ Планирање стручног усавршавања на основу 

вредновања стандарда о раду директора 

▪ Самовредновање на основу стандарда о раду 

директора је саставни део личног портфолиа 

 

 

✓ 

 
✓ 

 

100% 

 

 

50% 

 

 

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  

 
Реализаци

ја 

задатака 

за овај 

развојни 

циљ 

предвиђен

а је за: 

У школској2020/21 задаци су 

реализовани : 

Активност

и на 

достизању 

овог 

циља: 

Анализом 

ефеката 

усагласил

и смо се: 

Остале 

напомене: 

Председник 

актива: 

 

Чланови 

актива: 

2020/21 

У 

складусановонасталомситуаци

јом, у мањојмери 

 

Настављај

у се 

 

Да смо 

ближи 

циљу 

Због 

пандемије 

коронавируса 

многе 

планиране 

активности и 

циљеви су 

били 

модификован

и. Акценат на 

прилагођава

њу метода 

наставе и 

приступ 

учењу на 

даљину. 

ДубравкаРадов

ић 

Јелица 

Ђорђевић 

Александра 

Николић 

ТањаМаксимов

ић 

Андријана 

Божић 

Новак 

Миљковић 

Лутвија Антић 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТ квалитета:Ресурси 

Развојни циљ:  1.Обезбедити потребне 

људске ресурсе 

                       2. Наставник користи поступке 

вредновања који су у функцији даљег учења 

                                 3. У школи су обезбеђени 

материјално- технички ресурси ( простор, 

опрема и наставна средства) 

Критеријум успеха: 1. Обезбеђени потребни људски ресурси 

2. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији 

даљег учења 

3. У школи постоје сви потребни материјално- технички 

ресурси 

Задаци 
Критеријум успеха за 

задатак 
Активности за сваки задатак 

Активнос

т 

реализов

ана 

Задатак 

остварен у 

% 
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▪ Обезбедити потребне 

људске ресурсе 

реализовано 100% 

 

 

▪ Запослити стручног сарадника 

▪ Волонтери су укључени у рад школе 

 

 

 

 

 

0% 

 

▪ Адаптација просторија на 

спрату школе 

реализовано 100% ▪ Израда пројекта и плана 

▪ Ангажовање стручних лица за адаптацију 

▪ Набавка материјала 

▪ Обезбеђивања инструмената и потребне 

пратеће опреме за реализацију наставе 

✓ 

100% 

▪ Запослени се усавршавају 

на основу 

самовредновања 

 

 
Реализовано 100% 

 

 

▪ Планирање стручног усавршавања на основу 

вредновања компетенција о раду наставника 

▪ Самовредновање на основу компетенција о 

раду наставника је саставни део личног 

портфолиа 

 

✓ 

 
50% 

 

▪ Реконструкција и 

санација старог дела 

зграде 

Реализовано 100% ▪ Израда пројекта санације 

▪ Прикупљање материјалних средстава за 

реализацију пројекта 

▪ Ангажовање стручних лица за процену 

постојећег стања и израду пројекта 

санације 

▪ Писати захтеве и молбе за одобравање 

материјалне помоћи за реализацију 

пројекта Општини Уб, спонзорима, 

страним амбасадама,  Српској 

Православној Цркви 

 

Преноси се у 

следећу 

годину 

 

 

▪ Куповина 

полуконцертног клавира 

Реализовано 100% ▪ Прикупљање средстава за набавку 

инструмента 

▪ Писати захтеве и молбе за одобравање 

материјалне помоћи за набавку 

инструмента  Општини Уб, спонзорима, 

страним амбасадама,  Српској 

Православној Цркви 

 

Преноси се у 

следећу 

годину 

▪ Адаптација свечане 

концертне сале 

Реализовано 100% ▪ Прикупљање средстава за адаптацију 

▪ Израда пројекта  

▪ Ангажовање стручних лица за процену 

постојећег стања и израду пројекта 

адаптације 

 

 

Преноси се у 

следећу 

годину 

 

 

 

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:  
 

Реализација 

задатака за 

овај развојни 

циљ 

предвиђена је 

за: 

У 

школској2020/21 

задаци су 

реализовани : 

Активности 

на достизању 

овог циља: 

Анализом 

ефеката 

усагласили 

смо се: 

Остале 

напомене: 

Председник 

актива: 

 

Чланови актива: 
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2020/21 

У складу са 

новонасталом 

ситуацијом, у 

мањој мери 

 

Настављају 

се 

 

Да смо ближи 

циљу 

Због пандемије 

коронавируса 

многе 

планиране 

активности и 

циљеви су били 

модификовани. 

Акценат на 

прилагођавању 

метода наставе 

и приступ 

учењу на 

даљину. 

ДубравкаРадовић 

Јелица Ђорђевић 

Александра 

Николић 

ТањаМаксимовић 

Андријана Божић 

Новак Миљковић 

Лутвија Антић 

 

 

 

 

Извештај о самовредновању за школску 2020/2021. годину 
 

Подносилац извештаја: Стручни актив за самовредновање  

Одговорно лице:  Теута Аслани Ђурђевић – координатор Тима за самовредновање  

Остали чланови тима:  Тијана Божовић-наставник,  Maрија Божанић-наставник,  Ђорђе 

Радованивић- наставник, Теодора Митровић- наставник.   

Циљеви рада: Унапређивање квалитета рада школе 

 

Садржај рада 

 

Садржаји 

рада који 

нису 

планирани 

а урађени 

су током 

школске 

године 

Исходи/ показатељи 

успешности 

 

Оцена 

успешности 

од стране  

тима или 

особе 

задужене за 

евалуацију 

Област рада 
Реализовани 

садржаји 

Није 

реализовано 
 

Настава и 

учење,анализа 

Угледни 

часови 

Прилагођавање 

наставе за 

ученицу  

соло-певања 

Оливеру 

Марковић 

(ИОП 3) 

  

Тим за самовредновање се 

састајао 4 пута у току 

школске 2020/2021.  и то 2 

пута у првом и 2 пута у 

другом полугодишту 

(Viber).  Ученицима, 

родитељима, наставном и 

ненаставном кадру су дати 

упитници.  Исход 

позитиван 

 

Анализирање 

образовних 

постигнућа 

ученика 

Припрема 

листе са 

рангирањем 

нижих 

музичких 

школа широм 

Србије 
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Анализа 

ресурса 

наставног 

особља 

Састајање Тима за 

ИОП и 

прикупљање 

потребних 

података од истих 

    

 

 

Подаци о обављеном самовредновању  

Вредноване области:  

1. Настава и учење, анализа    

2. Анализирање образовних постигнућа ученика   

3. Анализирање подршке ученицима  

 Носиоци посла и сарадници: Тим за самовредновање  

Учесници који су обухваћени истраживањем:  

Број ученика___160____   број родитеља__40_____број наставника_15_____  

Број осталих субјеката (којих) 2, остали радници школе  

Број посећених часова: __20____  

Број посета другим видовима образовно-васпитног рада,навести којим:   

-Концерти, мајсторки курсеви, јавни часови,такмичења, угледни часови.  

Анализирањ е образовних постигнућа ученика  

Припрема листе са рангирањем нижих музичких школа широм Србије 

Анализа ресурса наставног особља   

Састајање Тима за ИОП и прикупљање потребних података од истих 

Коришћена документација: Дневник, месечни планови, глобални план рада и упитници  

Време у коме је обављено самовредновање: Школска 2020/2021.  

Методе рада (анкете,интервјуи, анализа докумената,дискусије,посматрање часа, анализа 

успеха,процене итд...):   

-Анкете, дискусије, анализа успеха,посматрање часа.  

Резултати обављеног самовредновања  

Област квалитета:  Настава и учење________________  

Стандард:_2.1.     2 .2._____________________________  

Индикатори за тај стандард: 2.1.1.  2. 2.2.    

Коментари(до којих чињеница се дошло у процесу посматрања,анализирања..):   

-У школи се одржава велики број јавних наступа и културних дешавања, такмичења,смотри 

талената и мајсторских радионица;    
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- Презентација школе на радију, телевизији и извештаји у новинама. 

- Одржава се додатна и допунска настава. 

- Смањени број јавних наступа y школи i ван школе услед епидемиолошке ситуације 

(концерти у Културном Центру Уб, Смотра стваралаштва српских композитора, Убске 

вечери,  19.Интернационални Фестивал у jуну…   

Процена остварености за стандард (у ком проценту су индикатори присутни?) 

__________________________________________________________________  

Одлука о евалуацији са доказима и образложењима:  

__- 25.08.2021.године,  Наставничко веће је обавештено о извештају Тима за самовредновање 

и усвојило је исти.____Одабрани су чланови и вођа 

тима._________________________________________________________________________  

Слабе стране у овој области квалитета: - Смањени број јавних наступа y школи i ван школе 

услед епидемиолошке ситуације______________________  

Јаке стране у овој области квалитета:  Већи број ученика на пријемном испиту.  

Акциони план за унапређење ове области квалитета:   НЕМА  

Резултати обављеног самовредновања  

Област квалитета:__Образовна постигнућа ученика____________  

Стандард:____3.1.;  3.2.; ___________________________________________________  

Индикатори за тај стандард:__3.1.3;  3.1.4.;  3.1.5.;  3.2.1.;  3.2.4.;  3.2.5.;  3.2.6.;   

Коментари (до којих чињеница се дошло у процесу посматрања,анализирања..)  

__-Школа је освојила солидан број награда на прошлогодишњим такмичењима: Београд, 

Шабац,Уб, Панчево.  

Процена остварености за стандард(у ком проценту су индикатори присутни?)  

__3 (-напредни ниво образовних стандарда је остварен, што се види на завршним испитима, 

постигнућа у складу са индивидуалним циљевима учења прилагођени образовним 

стандардима се остварују од стране ученика којима је потребна додатна подршка у 

образовању. Ученици у својој успешности иимају континуирану подршку од стране школе. 

Додатни рад и ИОП 3  доводи до напретка у ученичком раду.      

Одлука о евалуацији са доказима и образложењима:  

__-25.08.2021.године Наставничко веће је обавештено о извештају Тима за самовредновање и 

усвојило је исти._____________  

Слабе стране у овој области квалитета:   Мањак финансија и недостатак просторија. 

Финансијске потешкоће су биле приметне током школске 2020/2021.године , израженије 



Музичка школа “Петар Стојановић” Уб 

Годишњи извештај                
 

43 

 

него претходних година, сарадњом професора и директора са родитељима постигнути су 

задати циљеви.  

Јаке стране у овој области квалитета: Прилив ученика на пријемним испитима, пружање 

могућности за школовање и јавно деловање ученика ван града Уба и у иностранству.  

Акциони план за унапређење ове области квалитета:  Већа ангажованост око материјалних 

средстава и проналажење просторија за деловање ван установе.  

Област квалитета:  Подршка ученицима_________________________  

Стандард:_4.1._________________________________________________________  

Индикатори за тај стандард: 4.1.1.  4.1.2.  4.1.4.    

Коментари (до којих чињеница се дошло у процесу посматрања и анализирања):   

-У школи функционише Тим за подршку ученицима који прилагођава План и програм и 

самим тим помаже ученицима да лакше достигну задате циљеве . 

- ИОП 3  

- Одржава се додатна и допунска настава и обавезни јавни наступи. 

- Обезбеђују се потребна средства за учествовање на националним и интернационалним 

такмичењима. 

-Могућност јавног извођења ван установе и у оквиру исте. 

Процена остварености за стандард (у ком проценту су индикатори присутни?) 

-4 (присутна је подршка у школи усмерена  ка наставницима и ученицима, велики број 

јавних наступа ученика  али и наставника, школа организује наступе и за ученике са 

средњим и основним нивоом знања)._____  

Одлука о евалуацији са доказима и образложењима:  

__-25.08.2021.године,  Наставничко веће је обавештено о извештају тима за самовредновање 

и усвојило је исти.____Одабрани чланови и вођа тима._____  

Слабе стране у овој областиквалитета:    Недостатак финансијских средстава, простор.  

Јаке стране у овој области квалитета: Медијска пропраћеност, већи број наступа ван школе и 

у школи, новчане награде и могућност наступа ван града и земље.  

Акциони план за унапређење ове области квалитета:  НЕМА. 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

Ову годину је обележила пандемија вируса корона, што је знатно отежало и изменило 

услове рада. Ипак, када је у мају месецу објављен престанак ванредних мера, успели смо да 

нормализујемо стање и завршимо школску годину како је планирано. 
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Планиране акције и манифестације које су имале термине до 17. Марта (концерти, 

Светосавска академија, Смотра стваралаштва српских композитора) су изведене на 

задовољавајући начин 18. Интернационални фестивал смо одржали у јуну месецу у знатно 

смањеном обиму. 

Ове године наши ученици су учествовали на такмичењима у периоду до 17. Марта, а 

изостала су међународна такмичења у Републици Српској и Републици Северној 

Македонији. 

Попуњеност класа је на оптималном нивоу. Ове године је мање био изражен проблем 

осипања ученика, што значи да су професори показали већу бригу за рад у том смислу. 

Отпочели смо музичку радионицу у ОШ „Свети Сава“ у Памбуковици. 

Предвиђени План и програм је у потпуности остварен.Школски Летопис издајемо 

редовно сваке године, и он представља јавно публикован Извештај о раду школе за школску 

2020/2021.годину. 

 

 

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ 
 

Годишњи извештај рада за школску 2020/21. годину ШОМО „Петар Сојановић“, 

усвојен на седници Школског одбора одржане 14.09.2021. године 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК  ШК.ОДБОРА     ДИРЕКТОР ШКОЛЕ  

 

 

__________________________                                                        __________________________

      

Андријана Божић                                                   Владимир Ђенадер  

    


