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УВОДНИ ДЕО
Годишњи извештај о раду школе „Петар Стојановић“ Уб садржи податке о реализацији свих
активности предвиђених Годишњим планом рада школе за школску 2021/22. годину, Школским
програмом рада и Школским развојним планом.
Годишњи извештај о раду школе настао је на основу Извештаја о раду свих актера који су
учествовали у реализацији Годишњег плана рада школе и расположиве школске документације.
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I Материјални и кадровски услови рада школе
1. Mатеријално-технички и просторни услови
У протеклој школској години школа је као и претходних година радила у повољним просторним
и хигијенским условима. Школа има једно издвојено одељење у Бањанима.
Редовно штимовање и поправке клавира се врше два пута годишње и два пута у току Фестивала
који је , 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.
Структура школског простора и део опреме
Назив
Класична учионица
Уч. за индивидуалну наставу
Нототека
Школско двориште
Сала за концерте
Котларница у дворишту
Канцеларије
Наставничка канцеларија
Летњиковац у дворишту
Фонтана
Рачунари
Уметничке слике
Портрети композитора
Акварели
Чајна кухиња

Број
1
7
1
1
1
1
2
1
1
1
4
10
8

Ниво опремљености
задовољавајуће опремљена
задовољавајуће опремљена
минимално опремљена
задовољавајуће
задовољавајуће опремљена
Опремљена
задовољавајуће опремљене
Опремљена
Опремљена
Опремљена
Нових
Олеати
неурамљени /акрилик/
урамљени
опремљена

6
1

Наставна средства и опрема задовољавали су основне потребе за нормалан рад школе, уз
редовно одржавање и обнављање.С обзиром на старост школске зграде (стари део је из 1926
године), у априлу месецу су почели радови на том делу школе, укључујући и хидро-изолацију,
подове, зидове, кров и електро инсталације.
Структура школског простора у издвојеном одељењу у Бањанима
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Назив
Класична учионица
Уч. за индивидуалну наставу
Нототека
Школско двориште
Сала за концерте
Наставничка канцеларија
Рачунари
Уметничке слике
Портрети композитора

Број
1
3
/
1
1
1
/
3
2

Ниво опремљености
задовољавајуће опремљена
задовољавајуће опремљена
/
задовољавајуће
класична учионица
Опремљена
/
Репродукције
неурамљени /акрилик/

Број
1
4
1
4
11
8
5
1
57
7
1
7

Ниво опремљености
Задовољавајуће
Задовољавајуће
Лоше
Задовољавајуће
Задовољавајуће
Задовољавајуће
Задовољавајуће
Задовољавајуће
Задовољавајуће
задовољавајуће
задовољавајуће
задовољавајуће

Школски инструментаријум
Назив
Полуконцертни клавир
Пианино
Пианино
Ел. клавир
Хармоника
Кларинета
Гитара
Ак. гитара
Виолина
Флаута
Саксофон
Виолончела

Кадровски услови рада школе
Школа је кадровски задовољавала услове према Правилнику о врсти стручне спреме за
основне музичке школе.
Административно – техничко особље
Презиме и име
1. Катарина Кадијевић

Радно место
директор

Стручна спрема
висока
5

Ангажовање
пуно

2.Милосављевић Владимир
3. Ивана Нешић
4. Дијана Видаковић
5. Славица Латиновић
6. Зоран Стевановић

секретар
висока
шеф рачуноводства
висока
стручни сарадник - висока
педагог
помоћни радник
средња
помоћни радник
средња

пуно
пуно
50%
пуно
пуно

Наставнички кадар на крају школске 2021/22.године
Презиме и име
1. Лутвија Антић
2. Николија Гигов
3. Тања Максимовић
4. Сања Кнежевић Гавриловић
5. Исидора Исаковић
6. Андријана Божић
7. Дубравка Радовић
8. Јелена Киселчић
9. Јелица Ђорђевић
10. Теута Аслани Ђурђевић
11. Дејан Матић
12. Новак Миљковић
13. Зорана Матић
14. Ђорђе Радовановић
15. Александра Бенгин
16. Никола Малешевић
17. Марија Божанић
ИО БАЊАНИ
18. Анита Петровић
19. Теодора Митровић
20. Александра Петровић
21. Јована Јовановић
22. Владимир Ђенадер

Радно место
наставник виолине
наставник виолине
наставник виолине
клавир
клавир
клавир, корепетиција
клавир, корепетиција
солфеђо
солфеђо
соло певање
хармоника
гитара
флаута
кларинет и саксофон
виолончело, хор-оркестар
хармоника
солфеђо

хармоника
виолина
соло певање
клавир, упоред. солфеђо
корепетиција

Стручна спрема
висока
висока
висока
висока
висока
средња
висока
средња
виша
висока
висока
висока
висока
висока
висока
висока
висока

висока
висока
висока
висока
висока

Ангажовање
пуно
Пуно
Пуно
Пуно
Пуно
Пуно
Пуно
пуно
Пуно
Пуно
Пуно
Пуно
пуно
70 %
пуно
пуно
50%

пуно
пуно
пуно
пуно
пуно

У школи је током школске 2021/22. године било 14 стално запослених наставника а
остали на одређено време.
Школски хор и оркестар је водила Александра Бенгин, а остатак до пуне норме су
чинили часови виолончела. 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 28, 22 професора, 2 административна радника, 1
стручни сарадник – педагог и 2 помоћна радника и директор школе.
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Ученици
Бројно стање ученика по разредима и инструментима на почетку 2021/22. школске године
(укупно са ИО Бањани)
ГЛАВНИ
I
II
III
IV
V
VI
СВЕГА
ПРЕДМЕТ
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
УКУПНО
упоредни
клавир
припремни

112

50

33

22

15

14

246

21

8

29

15

/

15

Бројно стање ученика по разредима и инструментима на почетку 2021/22 школске године (ИО
Бањани)
ГЛАВНИ
ПРЕДМЕТ
клавир
певање
виолина
хармоника

УКУПНО
упоредни
клавир
припремни

I

II

III

IV

V

VI

СВЕГА

3
12
6
10

/
/
7
4

/
/
3
2

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

3
12
16
16

31

11

5

12

/

12

/

/

/

47

Кретање ученика у току школске године
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Укупан број ученика на почетку школске године је био 246. Са 15 ученика у припремном
разреду 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 Ђорђе Киселчић (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 10 ученика: 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.
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II ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
1. Календар образовно-васпитног рада
Школски календар рада за школску 2021/2022. Годину урађен је на основу Правилника о
календару образовно-васпитног рада основне школе з ашколску 2021/2022. годину, донетом
од стране Министва просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. (“Службени
гласник РС – Просветни гласник“ бр. 5/2021) и Правилника о измени Правилника о
календару образовно-васпитог рада за школску 2021/2022. годину.
Прво полугодиште почело је у среду, 1. септембра 2021. године, азавршилосе учетвртак, 30.
децембра 2021. године.
Прво тромесечје завршило се 30. октобра 2021. године.
Саопштавање успеха на крају првог полугодиштаи подела ђачких књижица реализована
је у четвртак, 30. децембра 2021. године .
Због неповољне епидемиолошке ситуације јесењи распуст је продужен за 3 радна дана.
Почео је у понедељак 08. новембра, а завршио се у петак 12. новембра 2021. године.
Зимски распуст почео је у петак, 31. децембра 2021. године и завршио се у петак, 21.
јануара 2022. године.
Сретењски распуст почео је у понедељак, 14.фебруара 2022. године, а завршио се у петак,
18. фебруара 2022. године.
Пролећни распуст почео је 22. априла 2022. године, а завршио се 3. маја 2022. године.
Друго полугодиште почело је у понедељак 24. јануара, а завршило се у петак 24. јуна 2022.
године.
Саопштавање успеха на крају другог полугодиштаи подела ђачких књижица реализована
је у четвртак 30. јуна 2022. године .

2. Припремна настава
Како није било ученика који су били упућени на полагање поправних испита у августу није
било ни организоване припремне наставе.
3. Разредни и поправни испити

4. Реализација наставе
Редовна настава се током школске 2021/2022. године реализовала према наставним
плановима и програмима одобрених од надлежних просветних и управних органа.
Настава је за све разреде реализована кроз непосредан рад у школи у складу са Стручним
упутством за организацију и реализацију образовно- васпитног рада у основној школи у
школској 2021/2022. години ( број 610-00-00674/2020-07).
Допунска и додатна настава је такође одржана према плану и програму за школску
2021/2022. годину.

III ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ, САВЕТОДАВНИХ И
СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
1. Школски одбор
Начин рада Школског одбора утврђен је Законом о основама система образовања и
васпитања, Статутом школе и Пословником о раду.
Током школске 2021/2022.године одржане су 4 седницена којима су разматрана питања од
значаја за рад и пословање школе. На четвртој седници Школског одбора усвојена је
Иницијатива родитеља из Коцељеве о отварању издвојеног одељења наше школе у
Коцељеви. Донети су Статут дел.бр.85/22 од 14.06.2022. године као и Правилник о раду
дел.бр.86/22 од 14.06.2022. године.
У области нормативне и стручно-развојне делатности на нивоу школе, сходно Закону
о основама система образовања и васпитања, Школски одбор је доносио важне одлуке и
усвајао извештаје од круцијалног значаја за функционисање образовно-васпитног рада у
школи.
2. Директор школе
Годишњи извештај директора о раду школе је посебан документ.

3. Наставничко веће
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Наставничко веће ШОМО „ Петар Стојановић“ Уб чине сви наставници и стручни
сарадник који раде у школи. Седницама Наставничког већа руководио је директор школе.
Записничар Наставничког већа била је Дубравка Радовић.
Наставничко веће на својим седницама разматрало је сва питања из своје надлежности и
доносило одлуке по принципу већинског гласања.
Током школске 2021/2022. године одржано је 5 седница Наставничког већа.
Прва седница одржана 23.08.2021.:
- Наставничко веће је упознато са календаром рада за школску 2021/22. годину
- Формирани стручни активи и тимови
- Анализирано бројно стање ученика по класама за претходну школску годину
- Направљен је распоред учионица и рад по сменама за наредну школску годину
- Организовано радно време школе и запослених
- Извршена анализа бројног и функционалног стања инструмената
Друга седница одржана 25.08.2021.:
- Распоред ученика по класама, норме и распоред часова
- Одређивање наставника за корепетицију
- Подељена задужења у оквиру актива и тимова
Трећа седница одржана 22.09.2021.:
- Организација 20. јубиларног фестивала, Смотре српског стваралаштва и смотри по
класама
-

Усвојен коначан број уписаних ученика

- Одређен ментор приправнику Дијани Видаковић на радном месту стручног
сарадника-педагога
Четврта седница одржана 03.11.2021.:
- Анализиран успех и владање ученика након првог тромесечја са предлогом мера за
побољшање
- Израђен распоред интерних и јавних часова
- Наставничко веће је упознато са новим правилником о сталном стручном
усавршавању
Пета седница одржана 29.12.2021.:
- Анализиран успех и владање ученика након првог полугодишта са предлогом мера за
побољшање
- Подељени новогодишњи пакетићи деци запослених који су у синдикату
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- Одобрена молба за полагање 2. разреда у једној школској години за ученика Вељка
Мијатовића
- Организација Светосавске академије, Фестивала и Смотре српског стваралаштва

Записничар:
Дубравка Радовић
4. Педагошки колегијум
Педагошки колегијум у школској 2021/2022. години чине: директор школе, стручни
сарадник и руководиоци свих стручних веће и тимова у школи. Педагошким колегијумом
руководио је директор школе, а записничар је била Зорана Матић – наставник флауте.
Педагошки колегијум одржао је 5 састанка на којима је разматрао сва важна питања из
делокруга свог рада. О закључцима и препорукама Педагошког колегијума извештавано је
редовно и Наставничко веће. Током године Педагошки колегијум је:
- Усвојио план рада колегијума
- Разматрао предлог Годишњег плана рада школе
- Разматрао Извештај о раду школе
- Усвојио план стручног усвршавања и одредио лице које ће пратити реализацију
стручног усавршавања (Јелена Киселчић – наставница солфеђа)
- Анализирао рад свих стручних већа и тимова
- Разматрао постигнућа ученика на класификационим периодима и напредак ученице
која наставу похађа по ИОП-у 3
- Пратио постигнућа ученика наше школе на такмичењима
- Припремио организацију 20. Међународног фестивала
- Израдио Извештај о раду Педагошког колегијума за школску 2021/2022. годину.
5. Савет родитеља
Савет родитеља чинио је по један представник сваког одељења у школи. Укупно је
било 17 чланова Савета родитеља. За председника Савета родитеља изабрана јеМилена
Ђокић, а за заменика Марина Леонтијевић. Записнике води Владимир Милосављевић –
секретар школе. Савет родитеља разматрао је сва важна питања о раду школе и побољшању
услова рада, давао предлоге и доносио одлуке из својих надлежности. У раду Савета
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родитеља редовно је учествовао и директор школе, а по потреби и стручни сарадник и
секретар школе.
На првој седници одржаној 14.09.2021.године
-конституисан је Савет родитеља
-донета одлука о избору председника, заменика председника и записничара
-разматрани су и усвојени извештаји о раду школе и директора школе у школској 2020/2021.
години
-усвојен предлог план рада школе за школску 2021/2022.године.
-анализиран успех и владање ученика у школској 2020/2021
- Донета је одлука о посебним препорукама употребе заштитних мера
- Прихваћена понуда Дунав осигурања за запослене и имовину
На другој седници одржаној 19.11.2021.године
- Савет родитеља упознат са успехом и владањем ученика после првог тромесечја и
предложене мере за побољшање
- Савет родитеља упознат са проценом безбедносне ситуације у школи, могућим ризицима и
превентивним активностима и закључено је да нема ризика по безбедност ученика у школи.
На трећој седници одржаној 14.06.2022. године
-

Савет родитеља упознат је са садржином новог Статута школе и Правилником о раду

-

Подржана је иницијатива за отварање издвојеног одељења у Коцељеви

IV ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА, СТРУЧНИХ ВЕЋА И ТИМОВА

1. Стручни сарадник – педагог
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО
ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА

- ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО

Током школске 2021/2022.године посао педагога је у великој мери био усмерен на
планирање, програмирање и унапређивање образовно-васпитног рада у сарадњи са
директором, наставницима и одељењским старешинама, саветодавни рад са ученицима, као и
остваривање сарадње са родитељима. Узето је учешће у изради плана самовредновања као и
годишњег плана рада. Припремљен је годишњи план рада педагога као и месечни планови.
II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО - ВАСПИТНОГ, ОДНОСНО ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА
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Посећени су часови редовне наставе према утврђеном плану, угледни и огледни
часови. Узето је учешће у организацији јубиларног 20. Међународног фестивала.
Израђене су анкете за ученике и наставнике у оквиру самовредновања рада школе.
III РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Остварена је интензивна сарадња са разредним старешинама са циљем праћења
развоја и напредовања ученика. Наставницима је пружена стручна помоћ у вези са школском
документацијом.
Редовно су обављани саветодавни разговори и консултације са предметним наставницима и
разредним старешинама и праћена реализација ИОП-а.Остварена је сарадња са наставницима
у изради ИОП-а 3.
IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
Током школске године обављени су саветодавни разговори са ученицима према
потреби. Посебна пажња усмерена је ученицима којима је потребна додатна образовна
подршка. Израђен је педагошки профили ученика за ИОП-3.
У оквиру Дечије недеље педагог је са ученицима организовао дебату на тему : „ Утицај
епидемије КОВИД 19 на остваривање права детета у Србији“. Одржана је седница
Ученичког парламента под називом „ За свако дете“. Пружена је подршка и помоћ у раду
Ученичког парламента.
Реализована је креативна радионица са ученицима првог и другог разреда: «Прављење
играчака - инструмената од природних

и рециклираних материјала»

у сарадњи са

наставницима солфеђа.
V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Обављани су саветодавни разговори са родитељима према потреби. Остварена је
сарадња са родитељима детета које наставу похађа по ИОП-у 3, прикупљене сагласности и
обављени саветодавни разговори.
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА
Остварена је свакодневна сарадња са директором у оквиру

постојеће васпитно -

образовне праксе и специфичних проблема и потреба установе као и у оквиру рада стручних
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тимова и комисија и редовна размена информација. Заједнички су планиране активности,
израђене анализе и извештаји о раду школе.
VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
Педагог школе је присуствовао седницама Наставничког већа, Стручним и
Одељењским већима, раду у Тиму за инклузивно образовање, Тиму за заштиту ученика од
насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације, Тиму за обезбеђивање квалитета и
развој установе, учешће на Педагошком колегијуму и координисање Тимом за
самовредновање.
VIII
САРАДЊА
СА
НАДЛЕЖНИМ
УСТАНОВАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОРГАНИЗАЦИЈАМА,

Остварена је сарадња са Културним центром Уб и предшколском установом Уб.
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
У оквиру стручног усавршавања педагог је присуствовао вебинару на тему "Област настава и учење и мотивација ученика" и „Функционално праћење образовних постигнућа и
компетенција ученика“.
Редовно је вођена евиденција о раду педагога, као што је вођење Дневника рада, вођење
документације о ученицима, као и обављеним саветодавним разговорима са ученицима,
родитељима и одељењским сарешинама.
Педагог школе
Дијана Видаковић
2. Стручна већа - одсеци
Стручно веће дувача

Током првог полугодишта одржана су два састанка стручног већа. На седницама је
анализирано бројно стање ученика по класама, договорени датуми за смотре, анализиран
успех и владање ученика на првом тромесечју и на крају првог полугодишта школске
2021/2022. године. Договарана је организација 20. Фестивала.
Ученице класе флауте (Зорана Матић) су 24.10. 2021. наступале на 6. Међународном „Lady
Wind“ такмичењу у Панчеву и оствариле следеће резултате:
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- Неда Станојловић, 2.разред – I награда
- Елена Станојловић, 3.разред – I награда
- Кристина Јовановић, 3.разред – I награда
- Миња Миленковић, 2.разред – I награда и ЛАУРЕАТ
3.12.2021. – Одржана је промоција инструмената у Предшколској установи Уб.Представљени
су инструменти клавир, хармоника и флаута, а презентацију су радили професориАндријана Божић (клавир), Никола Малељевић (хармоника) и Зорана Матић (флаута)
10.12.2021. Одржан је интерни час класе флауте (Зорана Матић) на коме су наступили сви
ученици из класе
24.12.2021. Одржан је интерни час класе флауте (Зорана Матић) на коме су наступили сви
ученици из класе
27.12.2021. Одржана је презентација школе и инструмената у ИО ОШ „Милан Муњас“ за
децу са сметњама у развоју. Наступили су следећи ученици:
Љубица Панић, 2.разред флауте (Зорана Матић); Изабела Луго Ордаз, 3. разред флауте
(Зорана Матић); Срђан Миловановић, 2.разред хармонике (Никола Малешевић)
28.12.2021. Одржан је Новогодишњи концерт на коме су наступили ученици из класе флауте
(Зорана Матић), класе хармонике (Никола Малешевић), класе кларинета и класе саксофона
(Ђорђе Радовановић):
Флаута: Николина Стефановић, Ленка Обрадовић, Нина Илић, Ана Адамовић Југовић,
Хелена Ивановић и Миња Миленковић
Хармоника: Огњен Лукић, Душан Николић и Александар Софронић
Кларинет и саксофон: Филип Богдановић, Сергеј Мијатовић, Јана Тодоровић

Шеф одсека:
Зорана Матић

Стручно веће гудача и гитаре
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У току школске 2021/2022. године одржана су 4 састанка стручног већа гудача и гитаре.
Током првог полугодишта одржана су два састанка стручног већа. На седницама је
анализирано бројно стање ученика по класама, договорени датуми за смотре, анализиран
успех и владање ученика на првом тромесечју и на крају првог полугодишта школске
2021/2022. године. Договарана је организација 20. Фестивала.
24.09.2021. ученица Јана Крстић (припремни разред) и ученица Хана Ђокић (2. разред)
наступале су као гости на часу припремног разреда који води наставница Марија Божанић.
29.10.2021. одржан је Мој први концерт.
Током првог полугодишта одржана су два интерна и један јавни час (новембар и децембар)
на коме су наступили ученици одсека.
28.12.2021. одржан је Новогодишњи концерт.
У класи наставника Новака Миљковића награђена је ученица:
•

Петра Цветковић, 2. разред - II награда на 3. Меморијалу „Коста Манојловић“
одржаног у Смедеревској Паланци од 01.12.2021. до 06.12.2021. године и II
награда на Тринаестом Варт фестивалу у Ваљеву одржаног од 05.12. до 06.12.
2021. године.

Током другог полугодишта одржана су два састанка стручног већа.
Први састанак је одржан 02.03.2022.год. у 10 часова. На састанку су присуствовали сви
чланови одсека. На састанку је анализирано бројно стање ученика које је остало
непромењено у односу на прво полугодиште, анализиран успех и владање ученика у првом
полугодишту. Поводом 20. Међународног фестивала на Убу планирано је да се одрже
интерни и јавни часови који ће уједно бити и припрема ученика за остварење што бољих
резултата.
Други састанак је одржан 11.05.2022.године. На састанку су присуствовали сви чланови
одсека. На одсеку је анализиран остварени резултат ученика на већ одржаним такмичењима
у другом полугодишту, стање по класама које је непромењено и план организације годишњег
испита који ће се одржати у другој половини јуна месеца. Поводом што боље спремности
ученика организоваће се преслушавање ученика по класама.
Ученици су остварили одличне резултате на одржаним такмичељима. Велики број ученика је
учествовао на нашем 20. Међународном фестивалу, чак 27 ученика је са нашег одсека, од
тога су освојене 23 прве награде и 4 друге награде. Ученица другог разреда Хана Ђокић била
је и лауреат са освијених 100 поена.
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Поред 20. Међународног такмичења на Убу ученици су учествовали на 3. Меморијалу гитара
“Коста Манојловић” у Смедеревској Паланци, 13. Варт фестивалу гитара у Ваљеву,
5.Међународном такмичењу гудача Златне степенице у Ваљеву, Фестивал гудача у Шапцу,
Међународним такмичењем Мини Паганини у Београду. Освојили су 4 прве и 5 других
награда.
Шеф одсека:
Тања Максимовић
Стручно веће теоретских предмета

Чланови већа за школску 2021/2022. години су: Јелица Ђорђевић, Марија Божанић, Маријана
Радосављевић, Анита Петровић, Александра Бенгин и Јелена Киселчић.
Током првог полугодишта одржана су три састанка стручног већа. На седницама је извршен
договор о плану и програму, анализирано бројно стање ученика, договорени датуми за
смотре и јавни час као и школско такмичење, анализирани су успех и владање ученика на
првом тромесечју и на крају првог полугодишта школске 2021/2022. године.
03.12.2021. одржана је смотра у Убу, а 07.12.2021. одржана смотра у Бањанима. Јавни час и
школско такмичење из солфеђа је планирано за друго полугодиште.
Шеф одсека:
Марија Божанић
Стручно веће за клавир и соло певање

Чланови: Дубравка Радовић (шеф одсека) корепетитор и наставник клавира,
Теута Аслани Ђурђевић- наставник соло-певања
Андријана Божић- корепетитор и наставник клавира
Николија Гигов- наставник клавира
Исидора Исаковић- наставник клавира
Сања Кнежевић-Гавриловић- наставник клавира
Александра Петровић- наставник соло-певања (Бањани)
Јована Јовановић- наставник упоредног клавира (Бањани)
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У току школске 2021-22. године одржана су 4 састанка одсека. На састанцима се говори о
следећим темама:
•

Праве се планови о одржавању смотри и испита

•

Праве се извештаји са смотри и испита

•

Постављање критеријума оцењивања

•

Договор око планирања и одржавања Фестивала школе

•

Прати се стање по класама и напредак ученика на главном предмету

•

Сумирају се изостанци како са главног предмета, тако и са осталих предмета
(солфеђо, хор и оркестар, упоредни клавир)

На крају школске 2021/22. године констатује се да је стање по класама уредно.
Годишњи испити/смотре су одржани како је и планирано, протекли су уредно.
Разредни/ванредни/поправни испити су одржани како је и планирано, протекли су уредно.

Шеф одсека:
Дубравка Радовић
3. Стручни активи
Извештај актива за развој школског програма
Током школске године одржане су 4 седнице актива. Актив је увек имао кворум за рад. На
основу анализе са седница Стручних и Наставничког већа током школске 2021/2022. године
реализовани су сви часови редовне, допунске и додатне наставе. Реализовани су смотре,
интерни

и

јавни

часови

према

предвиђеном

плану.

Реализовано је више активности у оквиру Дечије недеље у месецу октобру, 20. Међународни
фестивал као и хуманитарни концерти наставника школеи друге планиране активности. Све
планиране седнице су одржане. Оперативни планови су редовно и на време достављени
директору школе.
Координатор:
Јелена Киселчић

19

Извештај стручног актива за развојно планирање
У току школске године одржане су 4 седнице актива. На првој седници усаглашен је план
рада актива за школску 2021/2022. годину, одређен је координатор актива Лутвија Антић.
Утврђени су задаци и активности из ШРП за школску 2021/2022. годину и подељена
задужења. Током године анализирана је реализација активности предвиђених ШРП и
покренута иницијатива за реализацију задатака у наредном периоду. Урађен је извештај о
раду актива за развојно планирање за школску 2021/2022. годину.
Координатор:
Лутвија Антић
5.Тимови
Тим за инклузивно образовање
Одржана су 4 састанка Тима за инклузију ученикатоком школске 2021/2022. године. Тим је
радио у следећем саставу: Александра Бенгин, Дијана Видаковић, Јелица Ђорђевић,
Малешевић Никола.
Један ученик је похађао наставу по индивидуализованом наставном плану и то ИОП3.
Континуирано је праћена реализација и вреднован ИОП 3 ученице Хане Ђокић.
Родитељи су информисани о великом успеху и напредовању ученика у школи и дате су њима
усмене препоруке за рад код куће.
Координатор Тима:
Александра Бенгин
Тим за самовредновање
Током школске 2021/2022. године Тим се састајао 4 пута. Током првог полугодишта шк.
2021/22. године одржане су две седнице Тима за самовредновањеи још две у другом
полугодишту. За руководиоца тима изабрана је педагог Дијана Видаковић, а чланови тима
били су: Марија Божанић, Теута Аслани Ђурђевић, Теодора Митровић, Тијана Божовић,
Слађана Ивановић (родитељ), Андреа Илић, Јања Марковић (ученички парламент),
Владимир Милосављевић, Ђорђе Радовановић. На почетку године израђен је план рада Тима
за школску 2021/22. год. Једногласно је усвојен предлог директора и стручног сарадника да
област која ће се вредновати ове школске године буду: Организација рада школе,
управљање људским и материјалним ресурсима и Етос. Урађен је Годишњи план рада
Тима. Директор школе и руководилац Тима ће на седницама Наставничког већа
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информисати запослене о свим активностима Тима за самовредновање, као и о акционом
плану за школску 2021/22. годину. Друга седница Тима одржана је 29.12. 2021. године.
Усвојен је записник са претходне седнице. Сагледавањем тренутне ситуације, планирани су
наредни кораци у самовредновању. Тим ће радити на избору и изради техника и
инструмената (анкета, упитника...), као и на сумирању и анализи прикупљених података. На
трећој седници представљени су израђени инструменти за самовредновање, а на последњој
приказани резултати добијени анкетирањем и усвојен извештај о раду Тима.
Координатор:
Дијана Видаковић
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације
Током школске 2021/2022. године одржане су четири седнице Тима. На првој седници Тима
извршен је избор руководиоца Тима и записничара, успостављен договор о раду и израђен
план рада Тима. Истакнута је организација образовно – васпитног рада у школској
2021/2022. години. Тим су чинили следећи чланови: Владимир Милосављевић, Дејан Матић,
Зоран Стевановић, Светозар Вујић, Славица Латиновић, Дијана Видаковић и Катарина
Кадијевић.
Тим је увек имао кворум за рад.
На седницама Тима разматране су следеће тачке: анализа безбедности у школи, реаговање у
случају насиља, сарадња са ученицима и родитељима. У овој школској години имали смо
једну ситуацију прекршаја правила понашања у школи која је решена кроз саветодавни рад
са ученицима који су учествовали и добру сарадњу са родитељима ученика. Тим је
континуирано пратио догађања у школи, и закључио да је школска средина у великој мери
безбедна за ученике. Израђен је Полугодишњи извештај и Годишњи извештај о раду Тима.
Координатор Тима:
Владимир Милосављевић
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
У ШОМО „Петар Стојановић“, Уб и школске 2021/2022.године је постојао Тим за развој
међупредметних компетенција и предузетништва који је радио на развоју међупредметних
компетенција као и развијању предузетничког духа.
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Чланови Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва: Зорана Матић,
Јелена Киселчић, Николија Гигов, Малешевић Никола и Марија Петровић.
Током године је Тим радио према плану и радило се највише на јачању и оснаживању
компетенција наставника за развој међупредметних компетенција и предузетништва.
Пружана је подршка у реализацији ваннаставних активности које могу доприносити развоју
међупредметних компетенција у складу са интересовањима ученика, просторним и људским
ресурсима.
На самом почетку школске године је израђен План рада Тима за развој међупредметних
компетенција и предузетништва као и Акциони план (по месецима). План је представљен
члановима. Усвојен је и део је Годишњег плана рада школе за школску 2021/2022. годину.
Наставници су упознати са међупредметним компетенцијама и предузетништвом

кроз

законске оквире. Одговорност за развој међупредметних компетенција носе сви наставници и
сви школски предмети.Наставници ће током целе школске године организовати часове и
активности на којима могу развијати међупредметне компетенције.
У септембру су наставници били у могућности да у оквиру установе јачају и оснажују
компетенције за развој међупредметних компетенција и предузетништва. Тада су
присуствовали

излагању педагога школе о изазовима савременог образовања. У склопу

предавања је изложена и објашњење о томе шта су међупредметне компетенције и које
постоје. Реализоване су многе планиране активности којима се подстиче развој
међупредметних компетенција и предузетништва:
❖ Дечја недеља – у трајању од 4.10. до 8.10. је обележена недеља дечјих права Тема је
била Дете је дете да га волите и разумете. У оквиру Дечје недеље се разговарало о
дечјим правима; ученици су упознати са Конвенцијом о правима детета, прављени су
инструменти од природних и рециклираних материјала; одржана дебата о могућности
остваривања права у новим околностима (под утицајем епидемије вируса COVID-19).
Свим овим активностима ученици су имали прилике да развијају: дигиталне
компетенције, вештине комуникације, естетичке компетенције, вештине за живот у
демократском друштву, одговоран однос према здрављу.
❖ Интерни час класе виолене и ИО Бањани
❖ Хуманитарни концерт ансамбла „Либерта“ чији су чланови наставници наше школе.
Улаз на концерт био је добровољни новчани прилог, пакетићи или слаткиши за
oрганизацију НУРДОР – одржан 24. децембра
❖ Новогодишњи концерт одржан 28.12.2021. године
❖ Мој први концерт одржан 29.10.2021. године
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❖ Концерт ученика у издвојеном одељењу основне школе „Милан Муњас“ за децу са
сметњама у развоју – одржан 27.12. 2021. Године
❖ 20. Међународни Фестивал – одрђжан од 13.03.-24.03.2022. године
❖ Концерт

наставница Лутвије Антић и Марије Петровић на отварању изложбе

„Знамените жене у српској књижевности“ – одржан 24.03.2022. године
❖ Настава флауте у пририди – одржана 6.маја
❖ Хуманитарни концерт ансамбла „Либерта“ – одржан 29.05.2022. године
❖ Концерт наставника и ученика наше школе у оквиру манифестације „Златни дан“ –
одржан 21.06.2022. године.
Тим ће и наредних година радити на развијању међупредметних компетенција јер су оне
неопходне

свим ученицима за лично остваривање и развој, као и за укључивање у

друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.
Координатор:
Зорана Матић
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Током школске 2021/2022. године одржане су четири седнице Тима. На првој седници
Тима извршен је избор руководиоца Тима и записничара, успостављен договор о раду и
израђен план рада Тима. Истакнута је организација образовно – васпитног рада у школској
2021/2022. години. Тим су чинили следећи чланови: Дубравка Радовић, Јелица Ђорђевић,
Тања Максимовић, Андријана Божић,Александра Николић, Новак Миљковић, Катарина
Кадијевић, Дијана Видаковић. Тим је увек имао кворум за рад. Координатор Тима је била
Лутвија Антић, а записничар Новак Миљковић.
На седницама Тима разматране су следеће тачке: праћење напредовања ученика у односу на
очекиване резултате; организација интерних и јавних часова као и 20. Међународног
Фестивала; посете часовима ,увид у документацију; евалуација индивидуализованих
образовних програма; реализација стручног усавршавања у школској 2021/2022. години
Израђен је Полугодишњи извештај и Годишњи извештај о раду Тима.
Координатор
Лутвија Антић
Тим за професионални развој
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Током школске 2021-2022. године Тим се састајао 4 пута. Одржаноje 2 састанка Тима за
професионални развој школске 2021-2022. године у првом полугодиштуи 2 у другом
полугодишту. Тим је имао кворум за рад и доношење одлука. За координатора тима изабрана
је наставница солфеђа Јелена Киселчић.
Тим је радио у саставу:Кадијевић Катарина,Теута Аслани Ђурђевић,Александра Бенгин,
Анита Петровић и Маријана Радосављевић.
На првој седници усвојен је план рада тима за професионални развој за школску 2021-2022.
годину. Током године анализирана је бодовна листа стручног усавршавања и редовно вођена
евиденција о различитим облицима активности образовно - васпитног рада. Формирана је
база података (професионалног развоја у установи) за школску 2021-2022. годину и
представљена члановима тима на крају школске године.
Координатор:
Јелена Киселчић

V ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ РАДА

1. Образовање и васпитање ученика са изузетним способностима
Ученица Хана Ђокић је препозната као таленат и похађала је наставу према програму ИОП3, што ће наставити и у наредној школској години.
2. Ученички парламент
Током школске 2021/2022.године одржана су 4 састанка Ученичког парламента. На првом
састанку ученици су упознати са улогом парламента и усвојен је план рада парламента.
Такође, изгласан је председник Ученичког парламента – Андреа Илић. На састанцима се
анализирао успех и владање ученика, као и предлози за побољшање

успеха ученика.

Ученици Ученичког парламента су у октобру месецу у оквиру „Дечије недеље“ имали
састанак на тему: „За свако дете“ у оквиру кога је било говора о правима и обавезама деце.
Анализиран је успех ученика на јавним и интерним часовима, договорена организација
дежурства ученика на 20. Међународном фестивалу и анализиран избор садржаја за концерте
у овиру „Златног дана“.
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3. Програм сарадње са друштвеном средином
Током школске 2021/2022. године остварена је добра сарадња са друштвеном средином
(школама, предшколском установом, културним центром и управним институцијама).
4. Заштита заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
У току школске 2021/22. године програм заштите ученика од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања реализован је кроз следеће активности:
- на часовима одељењског старешине реализована су предавања на тему превенције
вршњачког насиља;
- сви запослени су упознати са правилима понашања, кућним редом школе и другим
актима;
- на састанцима Ученичког парламента било је речи о неговању различитости и кутури
уважавања.
5. Програм школског маркетинга
У оквиру програма школског маркетинга јавно су оглашавани термини и садржаји програма
кулрурне и јавне делатности.
3.12.2021. – Одржана је промоција инструмената у Предшколској установи Уб.Представљени
су инструменти клавир, хармоника и флаута, а презентацију су радили професориАндријана Божић (клавир), Никола Малешевић (хармоника) и Зорана Матић (флаута)
27.12.2021. Одржана је презентација школе и инструмената у ИО ОШ „Милан Муњас“ за
децу са сметњама у развоју. Наступили су следећи ученици: Љубица Панић, 2.разред флауте
(Зорана Матић); Изабела Луго Ордаз, 3. разред флауте (Зорана Матић); Срђан Миловановић,
2.разред хармонике (Никола Малешевић).
6. Спољна сарадња школе
Школа има добру сарадњу са свим основним школама у општини Уб. Остварена је сарадња
са установом за културу и спорт Уб и Градском библиотеком, радиом и тв Сити који редовно
прате дешавања у музичкој школи.
7. Културна и јавна делатност школе
❖ Мој први концерт одржан 29.10.2021. године
❖ 06. децембра 2021. одржан је концерт Александре Бенгин – наставнице виолончела у
музичкој школи.
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❖ 24. 12. 2021. у културном центру одржан је хуманитарни концерт (у сарадњи са
организацијом „НУРДОР“) ансамбла „Либерта“ чији су чланови наставници наше
школе Јелена Киселчић, Тања Максимовић, Александра Бенгин, Теодора Митровић и
Анита Петровић.
❖ Концерт ученика у издвојеном одељењу основне школе „Милан Муњас“ за децу са
сметњама у развоју – одржан 27.12. 2021. Године
❖ 28.12. 2021.oдржанje Новогодишњи концертна коме су наступили ученици из класе
флауте (Зорана Матић), класе хармонике (Никола Малешевић), класе кларинета и
класе саксофона (Ђорђе Радовановић).
❖ Интерни часови по класама су реализовани према плану и програму у складу са
епидемиолошком ситуацијом.
❖ Светосавска академија није реализована због тренутне епидемиолошке ситуације.
❖ Савиндан је обележен уз присуство свештеника и управе школе.
❖ Јубиларни 20. Међународни Фестивал – одржан од 13.03.- 24.03.2022. године
❖ Концерт

наставница Лутвије Антић и Марије Петровић на отварању изложбе

„Знамените жене у српској књижевности“ – одржан 24.03.2022. године
❖ Настава флауте у природи – одржана 6.маја
❖ Хуманитарни концерт ансамбла „Либерта“ – одржан 29.05.2022. године
❖ Концерт наставника и ученика наше школе у оквиру манифестације „Златни дан“ –
одржан 21.06.2022. године.
8. Програм стручног усавршавања
Током школске 2021/2021. године континуирано вођена је евиденција о стручном
усавршавању наставника и стручног сардника.

VI ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
1. Такмичења
Списак такмичења и награђиваних ученика ШОМО „Петар Стојановић“ у школској
2021/2022. години
Ученици школе за основно музичко образовање „Петар Стојановић“ освојили су укупно 104
награде на такмичењима од почетка школске године.
Дувачки одсек:
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У класи наставнице Зоране Матић, корепетитор Андријана Божић на 4. Међународном
"Lady Wind" фестивалу у Панчеву 24.10.2021. године награђени су следећи ученици:
•

Миња Миленковић, 2. разред флауте - I награда и ЛАУРЕАТ,

•

Неда Станојловић, 2. разред флауте - I награда,

•

Елена Станојловић,3. разред флауте - I награда,

•

Кристина Јовановић, 3. разред флауте - I награда.

27.02.2022. -Ученице класе флауте (Зорана Матић) су наступале на 24. Међународном
такмичењу „Тахир Куленовић“ у Ваљеву и оствариле следеће резултате:
•

Николина Стефановић, 1.разред – I награда

•

Миња Миленковић, 2.разред – I награда

17.03.2022.- Одржан је концерт професора у свечаној сали школе, поводом отварања 20.
Међународног фестивала. Са дувачког одсека наступили су: Ђорђе Радовановић (професор
кларинета и саксофона), Никола Малешевић (професор хармонике), Зорана Матић
(професорка флауте) и Анита Петровић (професорка хармонике).
19.03.2022.- Ученици класе кларинета и саксофона (Ђорђе Радовановић) су наступали на 20.
Међународном фестивалу у Убу и остварили су следеће резултате:
•

Сергеј Мијатовић, 2.разред – I награда

•

Филип Богдановић, 2.разред – I награда

•

Јана Тодоровић, 2.разред – I награда

19.03.2022.- Професор кларинета и саксофона, Ђорђе Радовановић, је са својим квартетом
кларинета „Јоропо“ одржао концерт у сали школе, у оквиру 20. Међународног фестивала.
21.03.2022.- Ученици хармонике из две класе (Никола Малешевић и Анита Петровић) су
наступили на 20. Међународном фестивалу и остварили су следеће резултате:
•

Лазар Тодоровић, 1.разред – I награда

•

Душан Николић, 1.разред – I награда

•

Филип Филиповић, 1.разред – I награда
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22.03.2022.- Ученице класе флауте (Зорана Матић) су наступале на 20. Међународном
фестивалу у Убу и оствариле следеће резултате:
•

Јана Тешић, 1.разред – I награда

•

Ленка Обрадовић, 1.разред – I награда

•

Настасија Лукић, 1.разред – I награда

•

Нина Илић, 1.разред – I награда

•

Николина Стефановић, 1.разред – I награда и ЛАУРЕАТ

•

Ана Адамовић Југовић, 1.разред – I награда

•

Кристина Ашковић, 2.разред – I награда

•

Хелена Ивановић, 2.разред – I награда

•

Љубица Панић, 2.разред – I награда

•

Миња Миленковић, 2.разред – I награда

•

Николина Јеремић, 2.разред – I награда

•

Нина Велимировић, 2.разред – I награда

•

Изабела Луго Ордаз, 3.разред – I награда

•

Кристина Јовановић, 3.разред – II награда

22.03.2022.- Професорка флауте, Зорана Матић, је одржала солистички концерт под називом
„22. године са флаутом“ у оквиру 20. Међународног фестивала. Клавирска сарадња:
Андријана Божић. Гости концерта: Александар Буркерт, професор флауте у МШ „Коста
Манојловић“ Земун и ОМШ „Владимир Ђорђевић“ Београд, и мр. Миомир Симоновић,
редовни професор флауте на Факултету Музичке уметности у Београду.
24.03.2022. – Одржан је Завршни концерт најуспешнијих такмичара, а са дувачког одсека су
наступили: Николина Стефановић (флаута), Изабела Луго Ордаз (флаута), Сергеј Мијатовић
(кларинет), Александар Софронић (хармоника).
26.03.2022.- Ученице класе флауте (Зорана Матић) су наступиле на 3. Међународном
такмичењу младих флаутиста „Миодраг Азањац“ у Београду и оствариле следеће резултате:
•

Николина Стефановић, 1.разред – I награда

•

Изабела Луго Ордаз, 3.разред – II награда
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11.04.2022.- Професори дувачког одсека, Зорана Матић (флаута), Никола Малешевић
(хармоника) и Ђорђе Радовановић (кларинет и саксофон) су у Основној школи „Милан
Муњас“ радили презентацију инструмената и Музичке школе, и обавили тестирање деце за
упис у први разред идуће школске године.
11.04.2022.-17.04.2022.- Ученик хармонике (Анита Петровић), Филип Филиповић, 1.разред ,
наступио је на 5. Интернационалном фестивалу „Viva Harmonika“ у Алексинцу и освојио је I
награду.
15.05.2022.- Ученице класе флауте (Зорана Матић) су наступиле на 2. Међународном
такмичењу младих флаутиста у Шапцу и оствариле следеће резултате:
•

Ленка Обрадовић, 1.разред – I награда

•

Нина Илић, 1.разред – I награда

•

Ана Адамовић Југовић, 1.разред – I награда

•

Николина Стефановић, 1.разред – I награда

•

Кристина Ашковић, 2.разред – I награда

•

Хелена Ивановић, 2.разред – I награда

•

Љубица Панић, 2.разред – I награда и ЛАУРЕАТ

•

Миња Миленковић, 2.разред – I награда

•

Неда Станојловић, 2.разред – I награда

•

Елена Станојловић, 3.разред – II награда

15.05.2022. – Одржан је Завршни концерт Лауреата и као један од њих наступила је Љубица
Панић, ученица другог разреда.
15.05.2022. - Ученик хармонике (Анита Петровић), Филип Филиповић, 1.разред, наступио је
на 24. Интернационалном такмичењу „Дани хармонике“ у Смедереву и освојио је I награду.
25.05.2022.- Ученица из класе флауте (Зорана Матић), Николина Стефановић, 1.разред, је
наступила на „Zemun International Music Competition“ и освојила I награду.
27.05.-29.05.2022. – Ученик хармонике (Анита Петровић), Филип Филиповић, 1.разред,
наступио је на 12.Међународном фестивалу „Музичко пролеће“ у Смедереву и освојио I
награду.
Одсекклавира и Соло певања:
У класи наставнице Александре Ракић награђени су следећи ученици:
•

На 20. Међународном фестивалу „Петар Стојановић“, Уб награђени су:

Софија Јоцић, 1. разред – 1. награда
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Сара Софиа Ђокић, 4. разред – 1 награда и лауреат
•

Клавирско такмичење „Славенски“:
Сара Софиа Ђокић, 4. разред – 1. награда

•

Међународно такмичење у Шабцу:
Сара Софиа Ђокић, 4. разред – 1. награда

•

Републичко такмичење:
Сара Софиа Ђокић, 4. разред - 1 награда

У класи наставнице Теуте Аслани Ђурђевић награђени су следећи ученици:
ЈОВАН СИМЕУНОВИЋ:
•

Међународно такмичење „Angel Voice Classic“, WAPА, Србија, октобар 2021, Београд
– 1.награда

•

XIX Републичка Смотра музичких талената, УМБПС, новембар 2021, Ср.Карловци –
1.награда

•

VIII Међународно такмичење соло певача „Вера Ковач Виткаи“, децембар 2021,
Н.Сад – 2.награда

•

Међународно такмичење „Angel Voice-Winners League“, WAPA Serbia, март 2022, БГ
– 2.награда

МИЛИЦА АДАМОВИЋ:
•

XIX Републичка Смотра музичких талената, УМБПС, новембар 2021, Ср.Карловци –
1.награда (Лауреат)

•

VIII Међународно такмичење соло певача „Вера Ковач Виткаи“, децембар 2021,
Н.Сад – 3.награда

•

Међународно такмичење „Angel Voice-Winners League“, WAPA Serbia март 2022, БГ –
1.награда

•

Републичко такмичење инструменталиста и соло-певача, ЗМБШС, април 2022,
Београд – 3.награда

СТЕФАН КАПЛАРЕВИЋ:
•

XIX Републичка Смотра музичких талената, УМБПС, новембар 2021, Ср.Карловци –
1.награда

•

VIII Међународно такмичење соло певача „Вера Ковач Виткаи“, децембар 2021,
Н.Сад – 2.награда
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•

Међународно такмичење„Angel Voice-Winners League“, WAPA Serbiaмарт 2022, БГ –
2.награда

•

Републичко такмичење инструменталиста и соло-певача, ЗМБШС, април 2022,
Београд – 3.награда

АНАСТАСИЈА НИНКОВИЋ:
•

Међународно такмичење “Angel Voice Classic”, WAPА, Србија, октобар 2021, Београд
– 1.награда

•

XIX Републичка Смотра музичких талената, УМБПС, новембар 2021, Ср.Карловци –
1.награда

•

VIII Међународно такмичење соло певача „Вера Ковач Виткаи“, децембар 2021,
Н.Сад – 2.награда

•

Међународно такмичење „Angel Voice-Winners League“, WAPA Serbia, март 2022, БГ
– 2.награда

•

Републичко такмичење инструменталиста и соло-певача, ЗМБШС, април 2022,
Београд – 2.награда

•

Међународни Фестивал словенске музике, УМБПС, април 2022, Београд – 2.награда

•

Прво Међународно такмичење ученика и студената соло певања, УМБПС, мај
2022,БГ – 2.награда

САРА ТУБИЋ:
•

Међународно такмичење „Angel Voice Classic”, WAPА, Србија, октобар 2021, Београд
– 1.награда

•

VIII Међународно такмичење соло певача „Вера Ковач Виткаи“, децембар 2021,
Н.Сад – 2.награда

•

Републичко такмичење инструменталиста и соло-певача, ЗМБШС, април 2022,
Београд – 3.награда

•

Међународни Фестивал словенске музике, УМБПС, април 2022, Београд – 1.награда

•

Прво Међународно такмичење ученика и студената соло певања, УМБПС, мај
2022,БГ – 1.награда

ДАНИЦА КАДОВИЋ:
•

XIX Републичка Смотра талената, УМБПС, новембар 2021, Ср.Карловци – 2.награда

ИВА МИТРОВИЋ:
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•

Међународно такмичење „Angel Voice-Winners League“, WAPA Serbia, март 2022, БГ
– 2.награда

АНАСТАСИЈА ЛЕПОВИЋ:
•

Међународно такмичење “Angel Voice-Winners League“, WAPA Serbia, март 2022, БГ
– 3.награда

САЊА МИЈАИЛОВИЋ:
•

Међународно такмичење “Angel Voice-Winners League“, WAPA Serbia,март 2022, БГ –
3.награда

Гудачки одсеки гитара:
У класи наставнице Александре Бенгин резултати су следећи:
•

19.03.2022. на 20. Међународном фестивалу „Петар Стојановић“, Уб награђени су:
Вук Михаиловић, 1. разред – 1. награда
Ања Бранковић, 1. разред – 1. награда
Сергеј Станојевић, 1. разред – 1. награда
Вук Благојевић, 2. разред – 1. награда
Огњен Миленковић, 3. разред – 1. награда
Касија Ивановић, 5. разред – 1. награда
Наташа Томић, 5. разред – 2. награда
Викторија Радаковић, 6. разред – 2. награда

•

26.05.2022. године на 5. Међународном такмичењу „Златне Степенице“ у Ваљеву
награђени су:
Огњен Миленковић, 3. разред – 2. награда
Касија Ивановић, 5. разред – 2. награда

У класи наставнице Теодоре Митровић:
•

18-20.03.2022. године на Фестивалу гудача у Шабцу Дуња Марковић, 2. разред
освојила је 2. награду

•

19.03.2022. на 20. Међународном фестивалу „Петар Стојановић“, Уб награђени су:
Дуња Марковић, 2.разред – 1. награда
Доротеја Тодорић, 5. разред – 2. награда
Анђела Милошевић, 1. разред – 1. награда
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•

26.05.2022. године на 5. Међународном такмичењу „Златне Степенице“ у Ваљеву
награђена је ученица Дуња Марковић, 2. разред – 1. награда

У класи наставнице Николије Гигов на 8. Фестивалу пијанизма у Сремској Митровици који
је одржан 26. - 29.05.2022. године награђена је ученица Јана Јовановић, 1. разред – 2. награда.
У класи наставнице Тање Максимовић резултати са такмичења су следећи:
•

20.03.2022. на 20. Међународном фестивалу „Петар Стојановић“, Уб награђени су:
Јана Крстић, припремни разред -1. награда
Теодора Ранковић, 1. разред – 1. награда
Кристина Живковић, 1. разред – 1. награда
Миле Маринковић, 1. разред – 1. награда
Калина Бановић, 1. разред – 1. награда
Јулија Радовановић, 2. разред – 1. награда
Хана Ђокић, 2. разред – 1. награда ЛАУРЕАТ

•

03.04.2022. године на Међународном такмичењу „Мини Паганини“ у Београду
награђена је ученица Хана Ђокић, 2.разред -1. награда

•

29.05.2022. године на 5. Међународном такмичењу гудача „Златне Степенице“ у
Ваљеву награђени су:
Јана Крстић, припремни разред – 1. награда
Хана Ђокић, 2. разред – 1. награда

У класи наставника Новака Миљковића награђена је ученица:
•

Петра Цветковић, 2. разред - II награда на 3. Меморијалу „Коста Манојловић“
одржаног у Смедеревској Паланци од 01.12.2021. до 06.12.2021. године и II
награда на Тринаестом Варт фестивалу у Ваљеву одржаног од 05.12. до 06.12.
2021. године.

2. Успех и владање ученика
АНАЛИЗА УСПЕХА УЧЕНИКА ПРВОГ РАЗРЕДА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.
ГОДИНЕ
АНАЛИЗА ВЛАДАЊА УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ
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Сви ученици од 1-6. разреда имају примерно владање.

VII САМОВРЕДНОВАЊE РАДА ШКОЛЕ
Извештај о самовредновању са Акционим планом је посебан документ и чини прилог овом
Извештају о раду.
IX СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
X ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ИЗ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ
ПЛАНА
Развојни план је донет за период од2019-2023. године
ОБЛАСТ квалитета: Школски програм и годишњи план рада
Развојни циљ: 1. Школски програм Критеријум успеха: 1. Школски програм и годишњи план
и годишњи план рада школе су у рада су уредно ажурирани и међусобно усклађени.
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.

Задаци

Унети
Школски
програм
законом

Актив
Критеријум
ност
Задатак
успеха
за Активности за сваки задатак
реали остваре
задатак
зован н у %
а
▪ Сачињавање Школског програма и ✓
у
Годишњег плана рада у складу са
✓
прописима
све
Реализација 100% ▪ Анексом
додати
све
законом
100%
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предвиђене
планираних
елементе
и активности
посебне
програме
васпитног рада

▪

Међусобно
Реализовано
временски
ускладити
предмете
у
оквиру сваког
разреда

▪

У
Годишњем Реализовано
плану
рада 100%
школе наведене
су
одговорности,
динамика
и
начин
реализације
Програма
за
заштиту деце од
насиља,
злостављања и
занемаривања

▪

ОБЛАСТ квалитета:Настава и учење
Развојни
циљ:
1.
Ојачатипедагошкукомпетенцијунаставн
икакрозконтинуирануедукацијуиоспособ
љеностзасамовредновањеисамоевалуаци
ју
2.
Спроведенисеминарииобуказаприменуса
временихметодарада

▪

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
Временски ускладити програме рада ✓
у оквиру сваког разреда и измене
унети у Школски програм рада
школе, Годишње и месечне планове
рада наставника
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%

100%

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

3. Наставник учи ученике различитим
техникама учења на часу
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4.
Наставник
користи
поступке
вредновања који су у функцији даљег
учења
Актив
Критеријум успеха
ност
Задаци
Активности за сваки задатак
за задатак
реализ
ована
✓
▪ Извршитиувидупостојећубазуподатакастр
✓
учногусавршавања
▪ Нанивоустручнихвећаиактивасачинитипла ✓
✓
Сачинитиплан
Реализација 100%
нстручногусавршавања
✓
школезастручнаус планираних
▪ Организовање
Смотре
стваралаштва

авршавањанастав активности
српских композитора
✓
ника
▪ Нанивоу школесачинитиизвештај
▪ Израда личних портфолиа наставника
▪ Угледни часови
▪ Посете часовима
Сачинити плани Реализовано
▪ Сачињавањеанализеприпремаиреализације ✓
извептај
о
часовасаприменамановихзнања
стручном
усавршавању
радника
Сачинити личне Реализовано 100%
▪ Мотивисатинаставникезаизвођењеугледни ✓
✓
планове
хчасова
усавршавања
▪ Организоватијавнечасовесаодређеномтема
тиком
Увидуоспособљен Реализација100%
▪ директор школе обилазио часове ради ✓
остнаставниказап
увида у примену савремених метода и
✓
рименусавремени
стечених знања на семинарима
хметода
▪ директор прати реализацију онлајн
наставе
Активнаприменан Реализација 100%
▪ наставници успешно имплементирали ✓
овостеченогзнања
своја знања и вештине за извођење
уприпремииреали
наставе на даљину
зацијинаставе
Појачатипрофеси Реализовано 100%
▪ наставници
прате
актуелна ✓
оналнекомпетенц
дешавања и иновације у пољу
ије
образовања
▪ развијају личне стратегије учења и
усавршавања у области предмета и
струке
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Задатак
остварен
у%

90%

100%

50%

75%

100%

100%

▪

Наставник
учи Реализовано 100%
ученика
да
постављају себи
циљеве у учењу
Наставник
учи
ученике како да
процењују
свој
напредак

▪

▪

▪

размењују искуства са колегама
ради
стицања
нових
знања,
унапређивања
и
иновирања
сопственог рада
оспособљавање ученика да постављају ✓
себи циљеве на почетку и у току учења

оспособљавање ученика да процењују ✓
свој рад кроз кратке провере знања на
крају часова
евидентирање ученичких процена кроз
скале процене, ученички портфолио

1
0
0
%
100%

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
Реализаци
ја задатака
за
овај
развојни
циљ
предвиђен
а је за:

2020/21.

Активност
У
и
на
школској2020/
достизању
21 задаци су
овог
реализовани :
циља:

Увећојмери

Настављај
у се

Анализом
ефеката
усагласил
и смо се:

Остале
напомене:

Због
пандемије
коронавируса
многе
планиране
активности и
циљеви
су
Да
смо
били
ближи
модификован
циљу
и. Акценат на
прилагођава
њу
метода
наставе
и
приступ
учењу
на
даљину.
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Председник
актива:
Чланови
актива:

Дубравка
Радовић
Јелица
Ђорђевић
Александра
Николић
ТањаМаксимов
ић
Андријана
Божић
Новак
Миљковић

ОБЛАСТ квалитета: Образовна постигнућа ученика
Развојни
циљ:
1.Школа Критеријум успеха: 1. Школски програм и годишњи план
континуирано доприноси већој рада су уредно ажурирани и међусобно усклађени
успешности ученика

Задаци

Критеријум
успеха
задатак

Школа
примењује
поступке
којима
прати Реализација
100%
успешност
планираних
ученика
активности

Акти
вност
за Активности за сваки задатак
реали
зован
а
▪ континуирана евиденција анализе ✓
успеха ученика на класификационим
✓
периодима
▪ приликком анализе успеха усвајати
конкретизоване закључке и мере
унапређивања успеха ученика

Задатак
остваре
ну%

50%

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

Реализаци
ја задатака
за
овај
развојни
циљ
предвиђен
а је за:

2020/21

Активност
У
и
на
школској2020/
достизању
21 задаци су
овог
реализовани :
циља:

У већој мери

Настављај
у се

Анализом
ефеката
усагласил
и смо се:

Остале
напомене:

Због
пандемије
коронавируса
многе
Да
смо планиране
ближи
активности и
циљу
циљеви
су
били
модификован
и. Акценат на
прилагођава
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Председник
актива:
Чланови
актива:
ДубравкаРадов
ић
Јелица
Ђорђевић
Александра
Николић
ТањаМаксимов
ић
Андријана
Божић
Новак

њу
метода Миљковић
наставе
и
приступ
учењу
на
даљину.

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

Задаци

▪

Формирањекреативн
ерадионицеиорганиз
овањешколскихтакм
ичења

Критеријум
успеха
задатак

Критеријум успеха: 1. Функционалантимскирад
2.Информисаналокалнасрединаоактивностимашколе
3. Школасловизаместоквалитетногкултурногобразовања
4. Међуљудски односи у школи су регулисани
5. Школа је безбедна средина за све

за Активности за сваки задатак

Реализација100
%

▪
▪
▪

▪
▪

Акти
внос
Задатак
т
остварен
реал
у%
изов
ана
✓
✓
✓

Формирањетимазаподршкукреативног
развојаученика
Дефинисањеобластикреативнеделатно
сти
Обавештавањеученикаиродитељаорад ✓
урадионицанађачкомпарламентуироди
✓
тељскимсастанцима
Излагањефотографија
иформирањефилмскогзаписа
Обавештавањеродитеља и наставника
о резултатимашколскогтакмичења
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50%

▪
▪

▪

▪

Промовисањерадакр
еативнихрадионица
Анализарезултатаса
школскихтакмичења

Реализација
100%

Сачинитиличнеплан
овестручногусаврша
вања

Реализација
100%

▪

Појачанасарадњасао Реализација
сновнимшколамаипр 100%
омоцијашколенаотво
реном

▪

▪
▪

Реализација
100%

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Издавањелетописаза
школску 2020-21.

Реализација50%
( у фази израде)

▪

Унапредити
Реализација
доследно поштовање 100%
норми којима је
регулисано
понашање
и
одговорност
свих
кроз истицање и
промовисање истих

Одређивањетерминазапредстављањед ✓
✓
ругимшколама
✓
Организовање школских такмичења
Сачинити комисију за анализу
резултата са школских такмичења
Задужитисвакогнаставникадазасебена
правипланличногусавршавања
Представљањеинструменатанаминико
нцертиманачасовимамузичкекултуреу
основнимшколама
Креирањевеликогновогодишњегконце
рта
Креирањеновогодишњегконцертазапр
ваке у формимаскенбала
ОрганизовањеСветосавскеакадемије
Организовањеинтерних
и
јавнихчасовасвакогмесеца
Организовањејавнихчасовазаученикен
ајмлађегузрастау обданишту
организовање
19.
Фестиваланашешколесасвимпратећим
програмима и концертима

✓



✓
✓


30%



учествовањеученикашколенаразличит
имтакмичењима у земљи
одржанмојпрвиконцертзаученикеприм
премногразреда
одржанвеликизавршнигодишњиконце
рт


Прикупљањесвихподатакаорадушколе
ушколској2020-21.

▪

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

▪

100%






✓

▪

▪

100%
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0%

70%

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
Реализац
ија
задатака
за овај У
школској2020/21
развојни задаци су реализовани :
циљ
предвиђе
на је за:

2020/21

У
складусановонасталомси
туацијом, у мањојмери

Активно
сти
на
достиза
њу овог
циља:

Анализо
м
ефеката Остале
усаглас напомене:
или смо
се:

Због
пандемије
коронавир
уса многе
планиране
активности
и циљеви
Настављ Да смо су
били
ају се
ближи
модификов
циљу
ани.
Акценат на
прилагођав
ању метода
наставе и
приступ
учењу на
даљину.

Председник
актива:
Чланови
актива:
ДубравкаРад
овић
Јелица
Ђорђевић
Александра
Николић
ТањаМаксим
овић
Андријана
Божић
Новак
Миљковић
Лутвија
Антић

ОБЛАСТ квалитета:Организација рада школе и руковођење
Развојни циљ: 1. Планирање и Критеријум успеха: 1. Међусобно усклађени планирање и програмирање
програмирање
у
школи
су 2. Директор ефективно и ефикасно организује рад школе
међусобно усклађени
3. У школи функционише систем за праћење и вредновање квалитета рада
2. Директор ефективно и ефикасно
организује рад школе
3. У школи функционише систем
за праћење и вредновање квалитета
рада
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Задаци

▪

▪

▪

Критеријум
успеха
за Активности за сваки задатак
задатак

Операционализ Реализација
овати планове 100%
рада стручних
органа
и
вођење
документације
у
вези
са
променама
у
раду

▪

Унапредити
Реализација
рад Тима за 100%
самовредновањ
е

▪

Планирати
Реализација
лични
100%
професионални
развој
на
основу
самовредновањ
а свог рада

▪

▪

▪

▪

Активн
ост
реализо
вана

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

Задатак
остварен у %

100%

Едуковати Тим за самовредновање о
методама и техникама вредновања кроз
✓
семинар/ саветовање
Континуирано
остваривати
самовредновање рада школе
Планирање стручног усавршавања на ✓
основу вредновања стандарда о раду
✓
директора
Самовредновање на основу стандарда о
раду директора је саставни део личног
портфолиа

50%

100%

50%

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
Реализац
ија
задатака У
школској2020/21
за овај задаци су реализовани :
развојни
циљ

Активно
сти
на
достиза
њу овог
циља:
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Анализо
м
ефеката Остале
усаглас напомене:
или смо
се:

Председник
актива:
Чланови
актива:

предвиђе
на је за:

2020/21

У
складусановонасталомси
туацијом, у мањојмери

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)
Задаци
▪

▪

Критеријум
успеха
задатак

Због
пандемије
коронавир
уса многе
планиране
активности
и циљеви
Настављ Да смо су
били
ају се
ближи
модификов
циљу
ани.
Акценат на
прилагођав
ању метода
наставе и
приступ
учењу на
даљину.

ДубравкаРад
овић
Јелица
Ђорђевић
Александра
Николић
ТањаМаксим
овић
Андријана
Божић
Новак
Миљковић
Лутвија
Антић

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

за Активности за сваки задатак

Обезбедити потребне реализовано
људске ресурсе
100%

▪

Адаптација
реализовано
просторија на спрату 100%
школе

▪

▪

▪
▪

Запослити стручног сарадника
Волонтери су укључени у рад школе

Израда пројекта и плана
Ангажовање стручних
адаптацију
Набавка материјала
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Актив
ност
реализ
ована


Задатак
остварен
у%

0%
✓

лица

за

100%

▪

▪

▪

▪

Запослени
усавршавају
основу
самовредновања

се
на Реализовано
100%

▪

Обезбеђивања
инструмената
потребне
пратеће
опреме
реализацију наставе

▪

Планирање стручног усавршавања на ✓
основу вредновања компетенција о
раду наставника
Самовредновање
на
основу
компетенција о раду наставника је
саставни део личног портфолиа

▪

Реконструкција
и Реализовано
санација старог дела 100%
зграде

▪
▪
▪

▪

Куповина
полуконцертног
клавира

Реализовано
100%

Адаптација свечане Реализовано
концертне сале
100%

▪
▪

▪
▪
▪

и
за

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
Прикупљање средстава за набавку
инструмента
Писати захтеве и молбе за
одобравање материјалне помоћи

за набавку инструмента Општини
Уб,
спонзорима,
страним
амбасадама,
Српској
Православној Цркви
Прикупљање
средстава
за
адаптацију
Израда пројекта
Ангажовање стручних лица за 
процену постојећег стања и израду
пројекта адаптације

Закључак актива за РП који се односи на ОВАЈ РАЗВОЈНИ ЦИЉ:
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50%

Преноси
се
у
следећу
годину

Преноси
се
у
следећу
годину

Преноси
се
у
следећу
годину

Реализаци
ја задатака
за
овај
развојни
циљ
предвиђен
а је за:

2020/21

Активност
У
и
на
школској2020/
достизању
21 задаци су
овог
реализовани :
циља:

У складу са
новонасталом Настављај
ситуацијом, у у се
мањој мери

Анализом
ефеката
усагласил
и смо се:

Остале
напомене:

Због
пандемије
коронавируса
многе
планиране
активности и
циљеви
су
Да
смо
били
ближи
модификован
циљу
и. Акценат на
прилагођава
њу
метода
наставе
и
приступ
учењу
на
даљину.

Председник
актива:
Чланови
актива:
ДубравкаРадов
ић
Јелица
Ђорђевић
Александра
Николић
ТањаМаксимов
ић
Андријана
Божић
Новак
Миљковић
Лутвија Антић

XI ПРИЛОЗИ
1. Извештај о самовредновању за школску 2021/22. годину
2. Извештај о раду директора школе
3. Извештај о такмичењу ученика

XII ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ
На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гл. РС“ бр.
88/2017) и Статута школе за основно музичко образовање ,,Петар Стојановић“ Уб и
Пословника о раду, Школски одбор на седници одржаној дана 15.09.2022. године донoси
ОДЛУКУ
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Усваја

се

Извештај

о

раду

школе

за

основно

музичко

образовање

“Петар Стојановић” Уб за период 01.09.2021. до 31.12.2021. године.

Уб, септембар 2022. године
Директор школе:
Катарина Кадијевић

Председник школског одбора:
Андријана Божић
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