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На основу члана 67. став 1.  Закона о основама система образовања и васпитања 

(''Сл.гласник РС'' бр. 88/2017, 27/18 – др. Закон, 10/19, 6/20 и 129/21) Школски одбор 

Школе за основно музичко васпитање и образовање ''Петар Коњовић'' Бечеј је на 

седници одржаној дана ______2022. године усвојио  

  

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ЗА 

ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ 

  

            I УВОД 

            Извештај о раду је један од доказа који потврђује да је и ове школске 2021/2022. 

године наставни кадар уложио велики труд у постизању добрих резултата. Подизањем 

нивоа квалитета наставе, увођењем разних новина и анализом постигнутих циљева 

може се закључити да су планирани задаци у потпуности реализовани.  

            Органи школе који су својим залагањем допринели да се план и програм оствари 

у потпуности и имали своју улогу у постизању значајних резултата су следећи: стручни 

активи и њихови руководиоци, Педагошки колегијум, Наставничко веће, Школски 

одбор, Савет родитеља, административно особље и директор школе. 

 

            II УСЛОВИ РАДА 

           Настава се одржавала у 14 просторија - учионица, од којих су две просторије за 

групну наставу, одржавање интерних часова, пробе ансамбала и одржавање концерата и 

12 учионица за индивидуалну наставу, у матичној школи. 

 Поред матичне школе, настава се одвија и у два издвојена одељења: у Темерину 

у Основној школи ''Петар Кочић'', где се настава одвија у 4 просторије, од којих је једна 

за групну наставу и  у Чуругу у Основној школи ''Ђура Јакшић'' где се настава реализује 

у  3 просторије, од којих је једна учионица за групну наставу. 

            Школа располаже са 6 клавира, 4 клавинове, 6 пианина, 1 стејџ пиано, 1 

клавијатура, 33 хармонике  и 19 виолина, једним контрабасом, 4 А- бас прим тамбуре, 6 

прим тамбура, једним синтисајзером, 3 гитаре, 4 кларинета, школском библиотеком, 

библиотеком нотне литературе и класним библиотекама. 

            У току школске године на одсеку клавира радило је 12 наставника, од којих су 

пет наставника са неадекватном стручном спремом. На одсеку за хармонику наставу је 

изводило 3 наставника, од којих су два са неадекватном стручном спремом. На одсеку 

гудача радило је 5 наставника, сви са адекватном стручном спремом. На одсеку тамбуре 

радила су два наставника, оба са адекватном стручном спремом. На одсеку кларинета 

радио је 1 наставник са адекватном стручном спремом. На одсеку соло певања радиo је 

једaн стручни наставник, док су на одсеку гитаре радила два наставника, оба са 

адекватном сутручном спремом. Групну наставу је изводило 6 наставника солфеђа, два 

са неадекватном стручном спремом. Стручну сарадњу – корепетицију обављало је пет 

наставника, два са неадекватном стручном спремом. 

 

 

 



Школа за основно музичко васпитање и образовање „Петар Коњовић“ 

Извештај о извршењу плана и програма за школску 2021/2022. годину Page 2 

 

 

III НАЈВАЖНИЈЕ АКТИВНОСТИ 

 

* Поводом дечије недеље наставници и ученици наше школе учествовали су на овој  

традиционалној манифестацији у организацији Општине Бечеј. Ученици су узели 

учешће певањем у хору и индивидуалном музицирању. У оквиру Дечије недеље школа 

је организовала израду музичких инструмента за ученике нижих разреда. Наставници 

су организовали активност “У туђим ципелама”, где су ученици виших разреда 

одржавали часове ученицима нижих разреда и мењали улоге са ненаставним особљем. 

На конкурсу “Нај нај дечија недеља”, школа је освојила прво место и освојила новчану 

награду у износу од 25.000 динара. 

* Од инструмената купили смо електрични клавир. 

* Ученици наше школе су ангажовањем директорке школе и Тима за посете 

позоришту', као и претходних година, посетили Српско народно позориште у Новом 

Саду и гледали : 

- опера “Аида” -  10. новембар 

- балет “Охридска легенда” - 23. децембар 

* Школа је реализовала два онлајн семинара од јавног значаја, које је организовао Завод 

за унапређење образовања и васпитања у октобру и новембру за све запослене у 

образовању:  

1. ''Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала'' 

2. ''Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима 

ученика'' 

 

*Семинар ''Музика уз помоћ рачунара'' такође је одржан онлајн за све наставнике. 

*Семинар  ''Од првих нота до концертног подијума'' реализован је у школи, а средства 

су добијена по конкурсу од Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 

и националне мањине. 

*У овој школској години обогатили смо инструментални фонд. Купљени су следећи 

инструменти: једна гитара,  један пијанино – Петроф,  један електрични клавир и једна 

тамбура е-прим. 

*Од канцеларијске опреме купљене су три столице за наставнике и 1 лаптоп, а од 

наставних средстава 2 беле табле. 

*Школа је по конкурсима добила средства од Покрајинског секретаријата за образовање 

за релизацију стручног усавршавања наставника и за куповину канцеларијског 

намештаја. За организацију такмичења ''Фантаст'' школа је добила средства од 

Националног савета мађарске националне мањине. 

*Промоција школе је реализована за следеће предмете: на одеску хармонике у 

издвојеном одељењу у Темерину, на којој су присуствовли ученици нижих разреда 

Основне школе ''Петар Кочић'' у Темерину и на одсеку соло певања у матичној школи на 

којој су присуствовали ученици из Гимназије Бечеј. 

*Девето Међународно музичко такмичење „Фантаст 2022.“ у организацији наше школе 

одржано је од 16. до 22 маја. Учествовало је 300 такмичара из 7 земаља на следећим 

инструментима: клавир, виолина, кларинет, гитара, тамбура и хармоника.  

* Интерни часови на којима су учествовали ученици из свих класа, што је и предвиђено 

наставним планом и програмом. 
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* Новогодишњи концерт ученика одржан је 14. децембра 2021. године у Градском 

позоришту у Бечеју. 

* Новогодишњи концерт у издвојеном одељењу у Темерину одржан је 22. децембра у 

Темерину у Културном центру “Лукијан Мушицки”. 

* Новогодишњи концерт у издвојеном одељењу у Чуругу одржан је 23. децембра у 

Основној школи „Ђура Јакшић“ у Чуругу. 

*Завршни концерти реализовани су у Бечеју у Градском позоришту,  10.06.2022. године 

и у Темерину, 21.06.2022. године у Културном центру “Лукијан Мушицки”. 

*Свечана додела сведочанстава по први пут је одржана ван просторија школе, 

реализована је у дворишту Средње Економске школе и делу баште позоришног клуба. 

*По први пут је организована матурска екскурзија, поред факултативног дружења 

ученици и наставници присуствовали су мјузиклу у Позоришту на Теразијама „Неки то 

воле вруће“. 

*Од 22.08. до 27.08.2022. година у просторијама наше школе реализован је Флаута камп 

у сарадњи са Музичком школом ''Исидор Бајић''. Реализатори кампа су професорка 

Александра Хорват, МШ ''Исидор Бајић'' из Новог Сада, проф. Наталија Јовић из МШ 

''Марко Тајчевић'' из Лазаревца и проф. Јелена Влаовић МШ ''Петар Кранчевић'' из 

Сремске Митровице и корепетитор Саша Свијић из МШ ''Исидор Бајић'' из Новог Сада. 

Учесници кампа били су ученици који су својим присуством желели да усаврше своје 

музицирање на инструменту флаута. Укупно је било 20 учесника: из Србије, Босне и 

Херцеговине, Словачке и Норвешке. 

 

IV НАСТАВНИЦИ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

 

КЛАВИРСКИ ОДСЕК 

 

1. Халас Јудит - шеф одсека 

2. Марија Живанов,  замена Ловаш Ђијанте 

3. Ана Ераковић  

4. Небојша Паланчанин 

5. Вребалов Данијела 

6. Стефан Јанчић 

7. Тимеа Форго 

8. Николета Станисављевић 

9. Трошт Тот Луција  

10. Јелена Цветановић 

11. Чила Секељ 

12. Јожеф Ритер 

 

           ОДСЕК ХАРМОНИКА И КЛАРИНЕТ 

 

          ХАРМОНИКА 
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1. Кизур Ерика - шеф одсека 

2. Владимир Савић, замена Узелац Оливере 

3. Сања Поповић 

 

         КЛАРИНЕТ 

 

1. Габор Хењел  

 

 

            ГУДАЧКИ ОДСЕК 

          

 

1. Болдижар Чаба- шеф одсека 

2. Габриел Кекић Наташа 

3. Габриел  Дробац Александра 

4. Сабо Арпад, замена Караба Анике 

5. Боснић Карина 

 

ТРЗАЧКИ  ОДСЕК 

 

      ТАМБУРА 

 

1. Шево Душица 

2. Петковић Дејан 

 

              ГИТАРА 

 

1. Михајло Ђорђевић 

2. Илија Зец 

 

    ОДСЕК СОЛО ПЕВАЊЕ 

 

1. Гужвањ Изабела 

 

СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

 

1. Мараци Хајналка- шеф одсека 

2. Јовановић Сенка 

3. Дробац Бранислав 

4. Габријела Дожа 

5. Николета Станисављевић 

6. Јелена Манић 



Школа за основно музичко васпитање и образовање „Петар Коњовић“ 

Извештај о извршењу плана и програма за школску 2021/2022. годину Page 5 

 

 

 

 

   

                 КОРЕПЕТИЦИЈА 

 

1. Ритер Јожеф 

2. Секељ Чила 

3. Шерегељ Алберт 

4. Стефан Јанчић 

5. Небојша Паланчанин 

 

 

БРОЈ КЛАСА 

 

клавирски одсек       12 класа  

одсек хармоника       3 класе 

одсек гудача               5 класа 

тамбура                       2 класe 

гитара                         2 класе 

кларинет                    1 класа 

соло певање               1 класа 

укупно:                     26 класа 

 

 

 

V БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДСЕЦИМА И КЛАСАМА НА КРАЈУ  

ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ 

 

 

КЛАВИРСКИ ОДСЕК 

      

р.бр. класа I II III IV V VI Нису 

завршили 

укупно 

1.  Ераковић Ана 9 7 1 1    18 

2.  Трошт Тот 

Луција 

2 10 2 1 2   17 

3.  Марија 

Живановић 

5 3 1 3 2  1 15 

4.  Халас Јудит  1 2 2 6 3  14 

5.  Вребалов 

Данијела 

2 3 3 4  2  14 

6.  Форго Тимеа 5 1 2 2 4 1  15 
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7.  Јанчић Стефан  5 1  1  1 8 

8.  Станисављевић 

Николета 

2  3 1  4  10 

9.  Цветановић 

Јелена 

1 2 4 2 3 2 1 15 

10.  Секељ Чила 3 3 3 1    10 

11.  Паланчанин 

Небојша 

5 1 2 2 1   11 

12.  Јожеф Ритер     1 3  4 

                 укупно 34 36 24 19 20 15 3 151 

          

ОДСЕК ХАРМОНИКА 

           

р.бр. класа I II III IV V VI Нису 

завршили 

укупно 

1.  Владимир 

Савић 

3 2 1  5 1 1 13 

2.  Кизур 

Ерика 

6 1 8 2    17 

3.  Поповић 

Сања 

 2 6 2 4   14 

          укупно 9 5 15 4 9 1 1 44 

                   

         

ГУДАЧКИ ОДСЕК 

    

р.бр. класа I II III IV V VI Нису 

завршили 

укупно 

1.  Болдижар Чаба 2 2 2 2 4 1  13 

2.  Габриел Кекић 

Наташа 

2  4 5 2 1  14 

3.  Габриел Дробац 

Александра 

4 1 4 3 1 2  15 

4.  Сабо Арпад 7  2 2 2 2  15 

5.  Боснић Карина 3 1 3 2 2 3  14 

укупно 18 4 15 12 11 9  69 

 

КЛАСА ТАМБУРЕ 
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р.бр. класа I II III IV V VI Нису 

завршили 

укупно 

1.  Петковић 

Дејан 

1 3 7 2   3 16 

2.  Шево 

Душица 

1 3 5 3 2 1  15 

       укупно 2 6 12 5 2 1 3 31  

                        

КЛАСА ГИТАРЕ 

    

р.бр. класа I II III IV V VI Нису 

завршили 

укупно 

1.  Зец Илија 3 4 3 2 1 2  15 

2.  Ђорђевић 

Михајло  

2 2 3 5 1 1 1 15 

укупно          

 5 6 6 7 2 3 1 30  

 

КЛАРИНЕТ 

 

р.бр. класа I II III IV V VI Нису 

завршили 

укупно 

1.  Хењел Габор 3 10      13 

укупно 3 10      13 

 

 

СОЛО ПЕВАЊЕ 

 

р.бр. класа I II III IV Нису 

завршили 

укупно 

1.  Гужвањ 

Изабела 

3 3 4 3 1 14 

укупно 3 3 4 3 1 14 

 

 

 

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2021//2022. ГОДИНИ 

 

разред I II III IV V VI Нису 

завршили 

укупно 
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укупно 75 69 72 52 45 29 11 358 

 

 

VI УСПЕХ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ ПО КЛАСАМА 

 

 

КЛАВИРСКИ ОДСЕК 

 

Класа Ераковић Ана 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 9     9 

II 6 1    7 

III 1     1 

IV 1     1 

V       

VI       

укупно 17 1    18 

 

Класа Трошт Тот Луција 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 2     2 

II 10     10 

III 2     2 

IV 1     1 

V 2     2 

VI       

укупно 17     17 

 

Класа Живановић Марија 

разред одличан вр.добар добар довољан недовољан Није 

завршио 

укупно 

I 5       

II 3       

III  1      

IV 3       
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V 2       

VI        

укупно 13 1     14 

 

Класа Халас Јудит 

разред одличан вр.добар добар довољан недовољан Није 

завршио 

укупно 

I        

II 1       

III 2       

IV 2       

V 5 1      

VI 3       

укупно 13 1     14 

 

Класа Вребалов Данијела 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 2      

II 3      

III 3      

IV 4      

V       

VI 2      

укупно 14     14 

 

Класа Форго Тимеа 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 5      

II 1      

III 2      

IV 2      

V 4      

VI  1     
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укупно 14 1    15 

 

Класа Јанчић Стефан 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I       

II 4 1    5 

III 1      

IV     1 1 

V 1     1 

VI       

укупно 6 1   1 7 

 

Класа Станисављевић Николета 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 2      

II       

III 3      

IV 1      

V       

VI 2 2     

укупно 8 2    10 

 

Класа Цветановић Јелена 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 1      

II 2      

III 3 1     

IV 2      

V 3    1  

VI 1 1     

укупно 12 2   1 15 
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Класа Секељ Чила 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 3      

II 3      

III 3      

IV 1      

V       

VI       

укупно 10     10 

 

Класа Небојша Паланчанин 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 5      

II 1      

III 2      

IV 2    1  

V 1      

VI       

укупно 11    1 12 

 

Класа Ритер Јожеф  

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I       

II       

III       

IV       

V  1     

VI 3      

укупно 3 1    4 

 

 

ОДСЕК ХАРМОНИКА 
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Класа Узелац Оливера 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 3    1  

II 2      

III 1      

IV     1  

V 2 3     

VI 1      

укупно 9 3   2 14 

 

Класа Кизур Ерика 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 6      

II 1      

III 5 3     

IV 2      

V       

VI       

укупно 14 3    17 

 

Класа Поповић Сања 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I       

II 2      

III 3 3     

IV 1 1     

V 3 1     

VI       

укупно 9 5    14 

 

 

ГУДАЧКИ ОДСЕК 
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Kласа Болдижар Чаба 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 2      

II 2      

III 1 1     

IV 2      

V 4      

VI  1     

укупно 11 2    13 

 

 

Класа Габриел Кекић Наташа 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 1    1  

II       

III 4      

IV 4    1  

V 1 1     

VI  1     

укупно 10 2   2 14 

 

 

Класа Габриел Дробац Александра 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 4      

II 1      

III 4      

IV 3      

V 1      

VI 1 1     

укупно 14 1    15 

 

Класа Караба Анико 
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разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 7      

II       

III 1 1     

IV 2      

V 1 1     

VI 2      

укупно 13 2    15 

 

Класа Боснић Карина 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 3      

II 1      

III 3      

IV 2      

V 2      

VI 1 2     

укупно 12 2    14 

 

 

ОДСЕК ТАМБУРЕ 

 

Класа Шево Душица 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 1      

II 3      

III 5      

IV 2  1    

V 1 1     

VI 1      

укупно 13 1 1   15 

 

Класа Петковић Дејан 
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разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 1      

II 3 1     

III 7    1  

IV 2    1  

V       

VI       

укупно 13 1   2 16 

 

 

ОДСЕК ГИТАРЕ 

 

Класа Зец Илија 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 3      

II 4      

III 2 1     

IV 1  1    

V 1      

VI 2      

укупно 13 1 1   15 

 

Класа Ђорђевић Михајло  

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 3      

II 2      

III 1 2   1  

IV 4 1     

V  1     

VI   1    

укупно 10 4 1  1 16 
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ОДСЕК КЛАРИНЕТ 

 

Класа Хењел Габор 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 3      

II 8    1  

укупно 11    1 12 

 

 

ОДСЕК СОЛО ПЕВАЊА 

 

Класа Гужвањ Изабела 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 4      

II 3      

III 3      

IV 4      

укупно 14     14 

 

Успех ученика на крају школске године 

разред одличан вр.добар добар довољан Није 

завршио 

укупно 

I 75    2 75 

II 67 2   1 69 

III 59 13   2 72 

IV 48 2 2  5 52 

V 35 10   1 45 

VI 19 9 1   29 

укупно     11 347 

 

                   358 

 

Број одељења у настави солфеђа и теорије музике 

I    разред солфеђо                                                          5 одељења 
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II   разред солфеђо                                                          8 одељења                        

III  разред солфеђо                                                          12 одељења                 

IV разред солфеђо                                                       5 одељења                   

V разред солфеђо                                                          3 одељења                   

VI разред солфеђо                                                         3 одељења     

III, IV и  V разред солфеђа - комбиновано                        1 одељење    

IV и VI разред солфеђа - комбиновано                         1 одељење    

VI разред теорија музике                                             3 одељења  

I, II   разред соло певања –солфеђо                                    1 одељење    

 

 

СВЕГА:  38 одељења солфеђа,  3 теорије музике и   1 одељење соло певања 

Број и врста оркестара, хорова и камерних ансамбала: 

 

           Хор 1 

 Камерни састав - тамбура 1 

 Камерни састав – виолина 1 

 Камерни састав – гитара 1 

 Камерни састав – хармоника 1 

 

 

 

VII  ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ШКОЛЕ 

 

 Ученици су били распоређени у 26 класа. Школа је радила у две смене- 

преподневна смена почиње у 7:30 часова, а поподневна у 13:00 часова. Ученици су 

похађали наставу у музичкој школи и у издвојеном одељењу у Чуругу и издвојеном 

одељењу у Темерину, зависно од смене у својој матичној школи. 

 Школа је радила на основу Правилника о школском календару за основне школе 

са седиштем на територији АП Војводине за школску 2021/2022. годину. 

 Сви ученици IV, V и VI разреда обухваћени су са два часа недељно радом у 

оркестру, ансамблу, камерном саставу или хору. Ученици на гудачком одсеку, одсеку 

тамбуре и одсеку соло певања имали су рад са музичким сарадником- корепетитором, 

као што је предвиђено наставним планом и програмом. 

 Посао оцењивања и свођења оцена обављен је на коректан и објективан начин. 

Водило се рачуна о интересима ученика.  

 Пријемни испит за нове ученике обављен је од почетка јуна до краја јуна. 

 

 

 

VIII РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
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1.НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ 

 

 Наставничко веће, као највиши стручни орган, пратио је и анализирао 

реализацију васпитно-образовне делатности у циљу унапређивања васпитно 

организационог рада. У току године одржано је 11 седница, на којима су се разматрала 

организациона питања, питања из области васпитно-образовног рада, унапређења 

наставе и текући проблеми у наставном процесу школе. 

 Преглед садржаја рада на седницама наставничког већа у току школске 

2021/2022. године: 

 

Прва седница, 25.08.2021. године 

 

1. Резултати уписа 

2. Усвајање извештаја о раду директора за 2020/21. године 

3. Израда Шрп уа наредних 5 година – извештај 

4. Календар рада за школску 2021/2022. Годину 

5. Распоред часова – смене основних школа 

6. Ес дневник информације и основе увођења 

7. Разно 

 

Друга седница, 13.10.2021. године 

 

1. Оствареност исхода у првом кварталу школске 2021/2022. године – извештај 

шефова актива 

2. Планови за школску 2021/2022. годину, усвајање предлога педагошког 

колегијума – такмичења, концерти, путовања и гостовања. 

3. Предложени ученици за убрзано напредовање и полагање два разреда у једној 

години ( Иоп3 или индивидуализација) 

4. Ес дневник искуства 

5. Извештај са терена (Темерин, Чуруг) 

6. Разно 

 

Трећа седница, одржана 02.12.2021. године (преко ZООМ апликације) 

 

1. Оставреност планираног у настави и евентуални проблеми 

2. Интерни часови 

3. Новогодишњи концерт ученика 

4. Фестивал музичких и балетских школа Србије 2022 – Ниш 

5. Предлог педагошког колегијума у вези са такмичењем у Бечеју 

6. Хор – проблеми 

7. Разно 

 

Четврта седница, одржана 27.12.2021. године  

 

1. Анализа успеха на крају првог полугодишта 
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2. Проблеми у настави 

3. Утисци са Новогодишњих концерта 

4. Термин ванредних испита јануар и школски календар (почетак другог 

полугодишта) 

5. Разно  

 

Пета седница одржана 25.01.2022. године (преко ZООМ апликације) 

 

1. Усвајање извештаја о раду директора за прво полугодиште 

2. Организација Међународног такмичења Фантаст 2022 

3. Фестивал музичких шола Србије 

4. Неодржани часови и надокнаде 

5. Ванредни испити 

6. Преконормни рад 

7. Разно 

 

Шеста седница одржана 08.03.2022. године 

 

1. Оставреност планираног у настави и евентуални проблеми 

2. Договор око промоције школе, бројно стање ученика по класама 

3. Фестивал 

4. Фантаст 

5. Утисци са семинара 

6. Самовредновање у 2022. години, област постигнућа ученика 

7. Ес дневник 

8. Разно 

 

Седма седница одржана 31.03.2021. године (преко ZООМ апликације) 

 

1. Успех на тромесечју 

2. Извештај са рада актива 

3. Договор и предлог око ученика који ће школу предтављати на Фестивалу у 

Нишу 

4. Договор о наступању хора на Федеху 

5. Организација Фантаста 

6. Разно 

 

Осма седница одржана 12.05. 2022. године (преко ZООМ апликације) 

 

1. Утисци са такмичења у Нишу 

2. Резултати са осталих такмичења 

3. Извештај са рада актива и договор за додатни рад са ученицима који се 

спремају за средњу музичку школу 

4. Разно 
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Девета седница одржана 01.06.2022. године 

 

1. Избор три члана запослених у нови сазив Школског одбора (2022-2026) 

2. Избор и предлог ђака генерације 

3. Резултати са такмичења Фантаст 2022 

4. Оствареност програма рада и усклађеност са школским развојним планом 

5. Завршни концерт 

6. Договор о подели сведочанстава – локација свечаности 

7. Разно 

 

Десета седница одржана 10.06.2022. (преко ZООМ апликације) 

 

1. Успех ученика шестих разреда после завршних испита 

2. Администрација 

3. Утисци са завршног концерта 

4. Ванредни испити 

5. Разно 

 

Једанаеста седница одржана 28.06.2022. године 

 

1. Резултати годишнјих испита 

2. Пријем нових ученика- извештај 

3. Администрација: дневник, матичне књиге и ђачке књижице 

4. Годишњи одмори и прва седница 

5. Разно 

 

 

2.ДИРЕКТОР ШКОЛЕ  

 

 Област квалитета рада: 

1. Планирање и програмирање квалитета рада 

- Годишњи план рада школе усвојен је 15.09.2021. на седници Школског одбора. 

- На основу календара школе и планова већа, на почетку школске године 

формиране су групе и класе, утврђен је распоред часова, испита. 

- На основу плана за стручно усавршавање наставника у школи релаизовани су 

следећи семинари; два онлајн семинара, које је организовао Завод за унапређење 

образовања и васпитања у октобру и новембру за све запослене у образовању:  

1. ''Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење 

електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала'' 

2. ''Програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима 

ученика'' 

3. ''Музика уз помоћ рачунара – такође онлајн семинар 

4. ''Од првих нота до концертног подијум'', који је реализован у школи 

- У овој школској години обогатили смо инструментални фонд:. Купљени су 

следећи инструменти: једна гитара,  један пијанино – Петроф,  један електрични 

клавир и једна тамбура е-прим. 
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- Од канцеларијске опреме купљене су три столице за наставнике и 1 лаптоп, а од 

наставних средстава 2 беле табле. 

- Школа је по конкурсима добила средства од Покрајинског секретаријата за 

образовање за релизацију стручног усавршавања наставника, као и за куповину 

канцеларијског намештаја; за организацију такмичења ''Фантаст'' школа је 

добила средства од Националног савета мађарске националне мањине. 

- Финансијски план са шефом рачуноводства је успешно усаглашен и усвојен  

- Промоција школе је реализована за следеће предмете: на одеску хармонике у 

издвојеном одељењу у Темерину, на којој су присуствовли ученици нижих 

разреда Основне школе ''Петар Кочић'' у Темерину и на одсеку соло певања у 

матичној школи на којој су присуствовали ученици из Гимназије  Бечеј. 

- Девето међународно музичко такмичење ''Фантаст 2022'' у организацији наше 

школе одржано је од 16. до 22.маја. Учествовало је 300 такмичара из 7 земаља на 

следећим инструментима: клавир, виолина, кларинет, гитара, тамбура и 

хармоника. 

- Анализом релаизованог уписа ученика за наредну школску 2022/2023. годину, 

закључено је да се јавља потреба за повећањем броја извршилаца у настави на 

одсеку клавир, гитара и тамбура. 

 

2. Аналитички рад 

- Извештај о реализацији годишњег плана рада за претходну школску годину 

усвојен је на седници одржаној у августу месецу 

- У оквиру рада педагошког колегијума анализирано оства- 

ривање годишњег плана рада школе и предлагане мере за превазилажење 

тешкоћа које су се евентуално јављале у току рада, (појачана допунска настава за 

ученике који слабије напредују, додатна настава, преслушавања и снимања 

ученика која учествују на такмичењима, омогућавање додатних термина за 

оцењивање и сл.). 

- У току извештајног периода, директор и педагог школе обишле су укупно 22 

часа индивидуалне и групне наставе. Видљив је напредак у ангажовању ученика 

у наставном процесу. И даље је присутан недовољно ажуран однос према вођењу 

документације и приметан простор за унапређивање активности ученика, 

њихове иницијативе и самопроцењивања. У току извештајног периода, и у овој 

области је реализовано самовредновање у којем су учествовали сви актери 

живота у школи (ученици, наставници, родитељи) у области ПОСТИГНУЋА 

УЧЕНИКА – укупна средња оцена у овој области 3,52. 

- Успех ученика на крају првог полугодишта  - средња оцена свих ученика из ес 

дневника је 4,34. 

- У школи у овој школској години формирано је 7 тимова и 2 актива, који се 

периодично састају. 

- Кроз евиденцију из ес дневника директорица је пратила реализацију допунске и 

додатне наставе. 

- Анализа постигнутих резултата са такмичења: 

Анализа такмичења 

Прва награда Друга награда Трећа награда Укупно 

Клавир 
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15 7  22 

Виолина 

4 1  5 

Кларинет 

3 3  6 

Хармоника 

4 1  5 

Гитара 

7 8  15 

Тамбура 

15 2  17 

Соло певање 

 4 1 5 

Солфеђо и теорија музике 

2   2 

Хор 

1   1 

 78 

 

3. Вођење педагошке документације 

 

- Сви наставници су уредно предали индивидуалне и оперативне планове. 

- У сарадњи са руководиоцима актива директорка је учествовала у изради плана 

рада актива, усмеравала и усклађивала рад стручних органа школе.  

- У циљу пружања педагошке помоћи наставницима директорка је посећивала 

часове, подстицала ученике на развој креативних способности, обављала 

разговоре са родитељима и пружала савете у циљу правилног развоја ученика. 

- Директорка је учествовала у свим активностима у школи, присуствовала 

интерним часовима и јавним наступима 

 

4. Сарадња са друштвеном средином 

- Школа сарађује са другим васпитним установама на свим нивоима образовања, 

од предшколских установа до средњих школа, кроз промоције наше школе и 

учествовања наших ученика на културним и другим активностима у истим. У 

школској 2021/2022. години имали смо посету деце из предшколске установе 

„Лабуд Пејовић“ у оквиру њихове пројектене наставе ''Музика и музички 
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инструменти'', као и узвраћену посету наставнице солфеђа вртићу на датом 

пројекту. 

- Промоције школе код уписа у нову школску годину код нижих разреда основних 

школа, као и промоцију соло певања за Гимназијалце. 

- Од концертних активности наших ученика и културних делатности, реализован 

је низ традиционалних концерата ученика: Новогодишњи и Завршни концерт 

ученика у Градском позоришту у Бечеју, у Културном центру ''Лукијан 

Мушицки'' у Темерину и  ОШ ''Ђура Јакшић'' у Чуругу.  

- У свечаној сали наше школе имали смо три гостујућа концерта:  

1. Солистички концерт Огњенке Лазић, матуранткиње Средње музичке школе 

''Исидор Бајић'' на одсеку соло певања – 09.05.2022. 

2. Солистички концерт Невене Ташин, матуранткиње Средње музичке школе 

''Исидор Бајић'' на одсеку виолине – 30.05.2022.  

3. Солистички концерт Александре Хорват -  флаута, 01.06.2022. 

- У оквиру сарадње реализовали смо свечану доделу сведочанстава ученицима 

завршних разреда у дворишту Економске школе и дела баште Позоришта у 

Бечеју. 

- Ученици и наставници школе узели су учешће у отварању изложбе у Градском 

музеју у Бечеју. 

- Од 22.08. до 27.08.2022. година у просторијама наше школе реализован је 

Флаута камп у сарадњи са Музичком школом ''Исидор Бајић''. Реализатори 

кампа су професорка Александра Хорват, МШ ''Исидор Бајић'' из Новог Сада, 

проф. Наталија Јовић из МШ ''Марко Тајчевић'' из Лазаревца и проф. Јелена 

Влаовић МШ ''Петар Кранчевић'' из Сремске Митровице и корепетитор Саша 

Свијић из МШ ''Исидор Бајић'' из Новог Сада. Учесници кампа били су ученици 

који су својим присуством желели да усаврше своје музицирање на инструменту 

флаута. Укупно је било 20 учесника: из Србије, Босне и Херцеговине, Словачке 

и Норвешке. 

 

5. Рад у стручним и друштвеним органима школе 

- Савет родитеља 2 седнице:  

1. Усвајање извештаја о раду директора у школској 2020/2021. години 

2. - Избор 3 члана савета родитеља за чланство у школском одбору за период од 

2022/2026. године – изабрани су Зора Мартиновић, Биљана Каралић и 

Радојка Јовановић.  

-родитељски динар – износ је повећан са 600 на 800 динара месечно по 

ученику, 

-давање сагласности на коришћење родитељског динара 

- Одржано је 9 седница Наставничког већа, на којима су се разматрала питања из 

области васпитно-образовног рада, унапређења наставе и текућих проблема у 

наставном процесу школе.  

- Школски одбор – 4 седнице  
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6. Рад са родитељима 

- Сарадњу са родитељима и ученицима директорка је обављала  свакодневно, кроз 

директне контакте и посредно, преко разредних старешина, предметних 

наставника и стручних сарадника. Решавање проблема и жалби, саветодавни рад, 

када је потребан, допринело је разумевању и поверењу који су неопходни за 

квалитетан рад и добру атмосферу у Школи. 

- Родитељи су укључени у самовредновање рада школе, школско развојно 

планирање. 

- Обезбеђено је редовно одржавање састанака Савета родитеља у складу са 

Годишњим планом рада школе.  

- Редован саветодавни рад са родитељима и ученицима који учествују на 

такмичењима. 

 

3.ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА 

 

У оквиру годишњег програма рада Школе помоћник директора је реализовала 

планиране садржаје кроз следеће активности:  

СЕПТЕМБАР- Учешће у изради годишњег програма рада, израдa годишњег и 

оперативних планова свога рада, учешће у планирању и програмирању васпитно-

образовног рада Школе, увид у планирање и програмирање наставника и стручних 

сарадника, координација у припремању свечаног пријема првака 1. септембра и 

организовање првог наставног дана, састанaк са новим одељењским старешинама, 

превасходно петацима,  организацијa педагошког рада Школе, као и координисање 

радом Педагошког колегијума,  помагањем новодошлим наставницима да се што боље, 

брже и лакше уклопе у нову средину;  прегледањем педагошке и школске 

документације 

ОКТОБАР - Обављањем саветодавних разговора са ученицима и родитељима;  

припремање састанка и координирање рада Педагошког колегијумa;   

НОВЕМБАР-ДЕЦЕМБАР - Рад на седницама одељењских већа, Наставничког већа;  

Извештај о реализацији Годишњег плана рада   

ЈАНУАР - Анализа реализованог програма рада; организација Савиндана 

осмишљавањем концепције прославе, припрема и реализација сeднице Педагошког 

колегијума; координацијом школских такмичења за све одсеке, учешћем у раду 

одељењских већа  

ФЕБРУАР –МАРТ - Организовање и реализација школских и општинских такмичења 

припремање и присуствовање седницама Наставничког већа и Школског одбора;  

сарадња у реализацији приредбе за предшколце ;  посета часовима  

АПРИЛ - Припремање и учешће на седницама одељењских већа, праћење и анализа 

постигнућа ученика  

МАЈ-ЈУН - Организација и реализација завршног испита;  организација и реализација 

свечаног коктела за најуспешније такмичаре. 

 

4.ПЕДАГОГ ШКОЛЕ 

 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА  

1.Педагог је израдила своје годишње и месечне планове рада.  

2.Педагог је учествовао у изради Извештаја о раду Школе, као и Извештаја о 
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самовредновању и изради Годишњег плана за нову школску годину.  

3.На почетку шкoлске године распоређени су новопридошли ученици.  

4.Пружање помоћи наставницима у изради планова рада; годишњих и оперативних 

планова, планова допунског, додатног рада, плана рада одељењског старешине.  

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

1.Праћена је реализација допунске и додатне наставе, као и редовне наставе путем 

увида у Дневнике образовно-васпитног рада, као и посетом часова. 

2.План активности педагога који се односи на посету часовима није реализован у 

потпуности. Посећено је 20 часова, претежно код нових наставника или поводом 

полагања испита за лиценцу.  

3. Праћени су успех и владање ученика на класификационим периодима.  

4.Прегледани су Дневници рада, Матичне књиге, као и планови рада наставника.  

 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА  

1.Сарадња са наставницима огледала се у свакодневним консултацијама о успеху и 

владању ученика, о проблемима ученика, о сарадњи са родитељима и вођење педагошке 

документације.  

2.Пружање помоћи наставницима при операционализовању циљева и задатака 

образовно васпитног рада.  

3.Упознавање наставника са карактеристикама новопридошлих ученика.  

4.Упознавање нових наставника са организацијом рада школе.  

5.Упућивање наставника на педагошку литературу.  

 

РАД СА УЧЕНИЦИМА  

1.Саветодавни рад са ученицима, најчешће због нередовности похађања наставе, 

ометања часова или у вези са техникама учења, пажње на часу, правила понашања и 

начинима разрешавања конфликата.  

2.Учествовање у доношењу индивидулног образовног плана за три ученика како би они 

напредовали у складу са својим способностима.  

 

РАД СА РОДИТЕЉИМА, СТАРАТЕЉИМА  

1.Саветодавни рад са родитељима најчешће у вези са проблемима у учењу, понашању, 

прилагођавања, дисциплине, изостајање са наставе.  

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА  

1.Учествовање у раду Наставничког већа, Стручних већа, Одељењских већа, Савета 

родитеља, Педагошког колегијума, Школског одбора.  

2. Педагог је стални члан Тима за самовредновање, Тима за инклузију.  

3.Учествовање у раду Тима за безбедност ученика против насиља, злостављања и 

занемаривања. 

 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ  

1.Сарадња са предшколском установом ''Лабуд Пејовић''.  

2.Сарадња са Центром за социјални рад и њиховим тимом у вези са ученицима са 
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којима је потребан појачан васпитни надзор, као и у вези са ученицима којима је 

потребна помоћ због тешке материјалне ситуације.  

3.Сарадња са Интерресорном комисијом.  

4.Сарадња са МУП-ом, организација предавања о безбедности.  

5.Сарадња са Школском управом.  

 

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ  

1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном/месечном нивоу, као и о раду са 

наставницима, ученицима и родитељима. 

 2.Похађани семинари у овој школској години:   

1.  дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење електронских 

уџбеника и дигиталних образовних материјала 

2. програм обуке наставника за реализацију наставе орјентисане ка исходима 

ученика 

3. семинар-„Од првих нота до концертног подијума“, 

Од стручних скупова – вебинара у овој школској години: Формативно оцењивање -

примери добре праксе за основне и средње школе, Повезаност самовредновања и 

квалитетног развојног плана, Унапређивање квалитета наставе и учења-посета 

психолога и педагога наставном часу, Професионални развој психолога и педагога- 

изазови праксе. 

                                                                                                    

5.ШКОЛСКИ ОДБОР  

 

Школски одбор чини 9 чланова, по три представника локалне самоуправе, три 

представника родитеља ученика и три представника школе, предложених од стране 

наставничког већа.  

Чине га: 

 представници запослених: Габријела Дожа, наставник солфеђа, Секељ Чила, 

корепетитор и наставник клавира и Данијела Вребалов, наставник клавира. 

 представници родитеља: Зора Мартиновић, Биљана Каралић и Отилија  

Штефанига 

 представници јединице локалне самоуправе: Јована Илић, Љубица Маријановић, 

Радена Николић. 

У току школске 2021/2022. године одржане су четири седнице Школског одбора, 

са следећим дневним редом: 

Прва седница одржана 15.09.2021. године: 

1. Усвајање Извештаја о извршењу Плана и програма рада Школе за основно музичко 

васпитање и образовање ''Петар Коњовић'' Бечеј, за школску 2020/2021. годину 

2. Усвајање Извештаја о раду директора Школе за основно музичко васпитање и 

образовање ''Петар Коњовић'' Бечеј, у школској 2020/2021. годину 

3. Доношење Годишњег плана рада Школе за основно музичко васпитање и образовање 

''Петар Коњовић'' Бечеј, за школску 2021/2022. Годину 
4. Усвајање Извештаја о реализацији Школског развојног плана Школе за основно 

музичко васпитање и образовање ''Петар Коњовић'' Бечеј за период од 2016/2017. 

до 2020/2021. школске године 
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5. Доношење Школског развојног плана Школе за основно музичко васпитање и 

образовање ''Петар Коњовић'' Бечеј за период од 2021/2022. до 2025/2026. 

школске године 

6. Давање сагласности на Правилник о организацији и систематизацији радних места у 

Школи за основно музичко васпитање и образовање ''Петар Коњовић'' Бечеј, за школску 

2021/2022. годину 
7. Разно 

 

Друга седница одржана 18.01.2022. године 
1. Усвајање Финансијског плана Школе за основно музичко васпитање и образовање 

''Петар Коњовић'' Бечеј за 2022. годину 

 

Трећа седница одржана 06.04.2022. године 

1. Усвајање Измена и допуна Статута Школе за основно музичко васпитање и 

образовање ''Петар Коњовић'' Бечеј 

 

Четврта седница одржана 20.06.2022. године 

1. Усвајање Правилника о раду Школе за основно музичко васпитање и образовање 

''Петар Коњовић'' Бечеј 

2. Усвајање Правилника о испитима у  Школи за основно музичко васпитање и образовање 

''Петар Коњовић'' Бечеј 

3. Усвајање Правилника о правима, обавезама и одговорности ученика у Школи за основно 

музичко васпитање и образовање ''Петар Коњовић'' Бечеј 

 

Савет родитеља чине представници родитеља из сваког одсека школе. 

 Савет родитеља: 

1. предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у Школски одбор; 

2. предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге 

тимове школе; 

3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног 

рада; 

4. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, 

годишњег плана рада, извештаје о њиховом оставривању, вредновању и 

самовредновању; 

5. разматра намену коришћења средстава од донација и проширене делатности 

школе; 

6. предлаже Школском одбору намену коришћења средстава прикупљених од 

родитеља; 

7. разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, 

безбедност и заштиту деце и ученика; 

8. учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика; 

9. упућује предлоге, питања и ставове другим органима школе. 

 

 У школској 2021/2022. години одржана су две седнице Савета родитеља: 

 

Прва седница одржана је 14.09.2021. године 

 

1. Усвајање Извештаја о раду директора школе у школској 2020/2021. години 
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2. Организација васпитно-образовног рада 

3. Разно 

 

Друга седница одржана је 30.05.2022. године 

 

1. Избор 2 члана савета родитеља за чланство у Школском одбору 2022/2026. 

години 

2. Родитељски динар – износ 

3. Давање сагледавање на коришћење родитељском динару 

 

 

7.РАД СТРУЧНИХ АКТИВА 

 

У току школске 2021/2022. године у школи је радило 5 стручних актива: клавирски, 

актив виолиниста, актив гудача (актив за гитару и тамбуру), актив за хармонику и 

кларинет, актив за соло певање и  актив за солфеђо. Рад актива обухватио је следеће 

садржаје: 

 праћење наставног процеса на одсеку 

 праћење остваривања рада чланова актива и извршење постављених задатака 

 анализа успеха ученика у раду 

 анализа успеха ученика на интерним и јавним часовима 

 разматрање увођења новина у настави 

 обрада стручних тема организациона питања на одсеку 

 Активи су се бавили и осталим актуелним питањима, како би унапредили рад по 

класама, а нарочито индивидуални рад са сваким учеником појединачно. 

 

1.1.Рад стручног актива клавирског одсека 

 

Руководилац стручног актива клавирског одсека је наставница Халас Јудит. 

 

У току школске 2021/2022. године на одсеку клавира наставу је изводило 12 

наставника. Током године се одржало 8 седница стручног актива. На седницама се 

расправљало о стручним темама и актуелним проблемима везаним за наставу. Усвојен је 

предложени План рада стручног актива за школску 2021/2022. годину, који садржи 

основне смернице рада актива. Реализација плана и програма за ову школску годину 

урађена је у потпуности. 

Наставници клавирског одсека су били у сталном контакту и сарадњи са 

родитељима својих ученика у виду индивидуалних родитељских састанака. Међусобна 

сарадња и стална контрола поспешила је рад на клавирском одсеку. 

 

1.2.Рад стручног актива за виолину 

 

 Руководилац стручног актива за одсек виолину је наст. Болдижар Чаба. 
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 Усвојен је предложени План рада стручног актива за школску 2021/2022. годину, 

који садржи основне смернице рада актива. 

 Ново уписани ученици распоређени су по класама и оформљени су камерни 

састави. Корепетитори су наст. Ритер Јожеф, наст. Секељ Чила, наст. Стефан Јанчић и 

наст. Шерегељ Алберт. 

 Реализација плана и програма за ову школску годину урађена је у потпуности.  

 

1.3.Рад стручног актива одсека гитаре и тамбуре 

 

            Руководилац стручног актива одсека за гитару и тамбуру је наст. Шево Душица 

             

            У току школске 2021/2022. године одржано је 6 седница стручног актива, на 

којима се расправљало о стручним темама и актуелним проблемима. Актив је 

континуирано пратио реализацију плана и програма индивидуалне наставе, као и 

камерних састава. Свака класа  је одржала по два интерна часа на којима су наступили 

сви ученици. И ове године, ученици су били обухваћени и тестовима технике, који 

обезбеђују праћење рада ученика.  

 

1.4.Рад стручног актива одсека хармонике и кларинета 

 

 Руководилац стручног актива одсека хармоника је наст. Ерика Кизур. 

. 

 У току школске 2021/2022. године одржано је 6 седница стручног актива, на 

којима се расправљало о стручним темама и актуелним проблемима. Актив је 

континуирано пратио реализацију плана и програма индивидуалне наставе, као и 

камерних састава. Свака класа  је одржала по два интерна часа на којима су наступили 

сви ученици. И ове године, ученици су били обухваћени и тестовима технике, који 

обезбеђују праћење рада ученика.  

 

1.5.Рад стручног актива солфеђа са теоријом музике 

 

 Руководилац стручног актива је наст. Мараци Хајналка. 

 У току школске 2021/2022. године стручни актив је одржао 6 седница, на којима 

се расправљало о стручним темама, актуелним проблемима, пратило се остваривање 

Плана рада и извршење постављених задатака. Такође је анализиран успех ученика у 

раду, допунски рад са слабијим ученицима, организована су разна мала такмичења у 

виду мини квизова, ради подстицања ученика на што креативнији рад и развијање 

љубави према музици. Стручни актив је одржавао стални контакт са наставницима 

индивидуалне наставе и са родитељима ученика, ради праћења рада ученика. 

 

 

8.РАД ТИМОВА И АКТИВА 

 

У протеклој школској години формирани су активи и тимови, који су радили на 
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унапређењу различитих области васпитно- обрзаовног процеса и презентацији школе: 

 

 
СТРУЧНИ ТИМОВИ 

 

АНГАЖОВАНОСТ НАСТАВНИКА 

У СТРУЧНИМ ТИМОВИМА И СТРУЧНИМ АКТИВИМА 

 

 

СТРУЧНИ ТИМОВИ 

 

У школској 2021/2022. години у школи су оформљени следећи тимови и активи: 

 

Тим за самовредновање и вредновање рада у школи 

1. Матеја Јелкић – координатор 

2. Ивана Балинд 

3. Јелена Цветановић 

4. Илија Зец 

5. Карина Боснић 

6. Владимир Савић 

Тим за самовредновање квалитета рада Школе у оквиру и поред послова из 

опште надлежности стручних органа, обавља посебно следеће послове: 

 организује и координира самовредновање квалитета рада Школе; 

 обезбеђује услове за спровођење самовредновања; 

 припрема Годишњи план самовредновања; 

 прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши 

анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података; 

 након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању; 

 сарађује са органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности  

Тим за инклузивно образовање 

1. Ивана Балинд– координатор 

2. Сања Поповић 

3. Данијела Вребалов 

4. Ана Ераковић 

5. Небојша Паланчанин 

6. Изабела Гужвањ 

7. Александра Габриел Дробац 

8. Хајналка Мараци 

9. Сенка Јовановић 

Тим за инклузивно образовање, односно тим за пружање додатне подршке 

ученику, чине наставник - старешина класе, стручни сарадник, родитељ, а у складу са 

потребама ученика и педагошки асистент, односно лични пратилац ученика, на 

предлог родитеља. 

Тим за инклузивно образовање, у оквиру и поред послова из опште 
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надлежности стручних органа обавља посебно следеће послове: 

 учествује у изради Школског програма; 

 израђује индивидуални образовни план за ученике којима је потребна додатна 

подршка у образовању и васпитању; 

 израђује пројекте који су у вези са Школским програмом, а односе се на ученике 

којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању; 

 прати реализацију Школског програма и индивидуалног образовног плана; 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

1. Сенка Јовановић– координатор 

2. Душица Шево 

3. Луција Трошт Тот 

4. Николета Станисављевић 

5. Бранислав Дробац 

6. Хајналка Мараци 

7. Тимеа Форго 

8. Марија Живанов 

9. Ерика Кизур 

10. Михајло Ђорђевић 

11. Алберт Шерегељ 

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва поред послова из опште 

надлежности стручних органа обавља и следеће послове: 

 учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција 

и предузетништва; 

 израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и 

предузетништвом; 

 прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва; 

 учествује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција 

ипредузетништва; 

 сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности;  

Тим за професионални развој 

1. Сања Поповић– координатор 

2. Јудит Халас 

3. Чила Секељ 

4. Ана Ераковић 

5. Наташа Габриел Кекић 

6. Татјана Павков 

7. Дејан Петковић 

8. Небојша Паланчанин 

Тим за професионални развој, у оквиру и поред послова из опште надлежности 

стручних органа обавља посебно следеће послове: 

 учествује у изради аката који се односе на професионални развој ученика; 

 израђује пројекте који су у вези с професионалним развојем ученика; 

 прати реализацију одредаба прописа, Статута и других општих аката чија је 

примена важна за професионални развој ученика; сарађује с органима Школе и 
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другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје 

надлежности 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе (јавне наступе и презентације) 

1. Тамара Крајтмар– координатор 

2. Стефан Јанчић 

3. Данијела Вребалов 

4. Николета Станисављевић 

5. Чаба Болдижар 

6. Луција Трошт Тот 

7. Сенка Јовановић 

8. Габор Хењел 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе и поред послова из опште надлежности 

стручних органа обавља и следеће послове:  

 учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој 

Школе; 

 израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе; 

 прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

 учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе; 

сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на 

испуњавању задатака из своје надлежности 

Тим за заштиту деце и ученика од насиља: 

1. Душица Шево- координатор 

2. Зорица Зеремски  

3. Ивана Балинд 

4. Богдана Павков 

5. Жарко Радовић 

6. Јожеф Ритер 

Тим за заштиту, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних 

органа обавља посебно следеће послове: 

 припрема план и програм заштите од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, 

 информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и 

могућности тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту; 

 учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за 

превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

 предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује 

у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или 

дешавања дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

 укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности; 

 прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје 

одговарајуће предлоге директору; 

 сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, 

служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и занемаривања; 

 води и чува документацију; 
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 извештава стручне органе Школе и Школски одбор о питањима из своје 

надлежности; 

      Тим за такмичење ''Фантаст'': 

1. Зорица Зеремски - координатор 

2. Тамара Крајтмар 

3. Сенка Јовановић 

4. Ерика Кизур 

5. Татјана Павков 

6. Матеја Јелкић 

7. Душица Шево 

8. Ивана Балинд 

 

СТРУЧНИ АКТИВИ 

Актив за школско развојно планирање: 

 

1. Крајтмар Тамара – координатор 

2. Ивана Балинд - члан 

3. Зеремски Зорица - члан 

4. Јовановић Сенка- члан 

5. Шево Душица- члан 

6. Габриел Дробац Александра – члан 

7. Радена Николић– члан школског одбора 

8. Биљана Каралић– представник савета родитеља 

 

Актив за развој школског програма: 

 

1. Ивана Балинд - координатор 

2. Јовановић Сенка – члан 

3. Кизур Ерика – члан 

4. Петковић Дејан – члан 

5. Боснић Карина – члан 

6. Поповић Сања– члан 

7. Ераковић Ана – члан 

 

Тим за самовредновање и вредновање рада у школи:   

 

У школској 2021/2022. години у Школи за основно музичко васпитање и 

образовање ''Петар Коњовић'' Бечеј, у оквиру пројекта ''Самовредновање и вредновање 

рада школе'' нови петогодишњи процес започет је спровођењем упитника у кључној 

области ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА.  

      Жеља нам је да проверимо мотивацију за рад код наших ученика, као и колики је 

допринос наставника, односно нас као школе у њиховом целокупном образовању, али и 

да упоредимо резултате из ове школске године са резултатима из претходног периода 

самовредновања и увидимо да ли постоји напредак након спроведеног акционог плана.  

        Осим упитника, које су попуњавали ученици, користили смо и упитнике за 

родитеље и наставнике, као и доказе које смо имали на располагању, а то су:  
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-досије ученика 

-евиденција о праћењу и напредовању ученика 

-евиденција о коришћеној литератури 

-евиденција о постигнутим резултатима на такмичењима 

-евиденција о реализацији програма додатне наставе 

-правилник о понашању 

-евиденција о сарадњи са родитељима 

-правилник о награђивању ученика. 

Мотивисаност ученика  

Документација- докази да не 

Мотивисаност ученика за самостално стицање вишег извођачког нивоа, од 

нивоа предвиђеног редовним програмом 

  

Досије ученика *  

Евиденција о јавним наступима *  

Евиденција о праћењу и вредновању напредовања ученика *  

Мотивисаност ученика да учествују на такмичењима и ваннаставним 

активностима 

  

Евиденција о промовисању разних музичких такмичења(брошуре, флајери, 
плакати) 

*  

Програм припреме ученика за такмичења  * 

Евиденција о реализацији програма припрема за такмичења  * 

Евиденција о учешћу ученика на такмичењима *  

Евиденција о постигнутим резултатима ученика *  

Евиденција о похваљивању и награђивању ученика на такмичењима *  

Програм школских ваннаставних активности  * 

Евиденција о терминима одржавања ваннставних активности  * 

Брошуре, панои и сл. којима се информишу ученици о ваннаставним 
активностима које се организује изван школе 

 * 

 

*под ваннаставним активностима подразумевају се семинари код истакнутих музичких 

педагога, курсеви, музички кампови, омладински оркестри, наступи на различитим 

јавним манифестацијама, посете позоришту и сл. 

Вредности код ученика  

Документација- докази да не 

Правилник о понашању ученика и наставника *  
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Евиденција о реализованим културним активностима у школи и посетама ученика 
институцијама културе 

*  

Евиденција о ваннаставним активностима  * 

Програми школских приредби, манифестација и сл. *  

Брошура – информатор о школским активности  * 

Правилник о безбедности ученика *  

Панои, едукативни постери и евиденција о планираним/реализованим акцијама 
ради промовисања стила „здравог живота“ 

 * 

Евиденција организованих акција за помоћ ученицима *  

Евиденција контаката са родитељима *  

 

            Што се тиче успеха ученика, увидом у матичне књиге, као и анализом упитника, 

можемо рећи да је успех већ дужи период на сасвим задовољавајућем нивоу, што се 

може видети из следеће табеле: 

УСПЕХ УЧЕНИКА НА НИВОУ ШКОЛЕ 

Средња оцена Средња оцена Средња оцена Средња оцена 

2020/2021. 2019/2020. 2018/2019. 2017/2018. 

4,84 4.90 4.80 4,64 

    Овакви резултати показују да је успех ученика бољи него у претходном периоду 

самовредновања, односно да је успех наших ученика одличан, али наш циљ је да он 

буде још бољи. Уколико и даље наставимо да мотивишемо наше ученике и наставнике, 

а такође и ако наставимо са ажурним решавањем проблема са којима се сусрећемо (као 

што су: набавка нових инструмената, решавање просторних и кадровских проблема) 

сматрамо да је наш циљ остварљив. 

Средња оцена по одсецима и разредима  

Средња оцена по одсецима и разредима 

Одсек 

тамбура 

 Школска година  2019/2020. 

 I полугодиште Крај школске године 

Разред Инстр. Солф. Теорија Хор/ 

оркестар/ 
камерна 
музика 

Инстр. Солф. Теорија Хор/ 

оркестар/ 
камерна 
музика 

I Описно Описно / / Описно Описно / / 

II 5,00 4,50 / / 5,00 5,00 / / 

III 4,00 3,66 / / 4,66 4,33 / / 

IV 5,00 5,00 / 5,00 5,00 5,00 / 5,00 

V 5,00 5,00 / 5,00 5,00 4,00 / 5,00 
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VI 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00 

Средња 
оцена 

4,8 4,6 5,00 5,00 4,9 4,46 4,0 5,00 

Средња оцена одсека на полугодишту 4,85 На крају школске године 4,62 

 

Анализа упитника - постигнућа ученика 

            Ову област анализирали смо методом анкете, делећи упитнике родитељима (12), 

наставницима (18)  и ученицима (40), који су се односили на следеће показатеље: 

 

1. Квалитет знања 

2.Мотивисаност ученика (да учествују на такмичењима, секцијама са додатним и 

ваннаставним активностима) 

3. Мотивисаност ученика за самостално стицање додатних знања и вештина 

4. Вредности код ученика 

 

Квалитет знања 

Ученици 

 
ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 
 

1 2 3 4   

1. Знања стечена у школи ми омогућавају да се боље сналазим у садашњем и     

 будућем приватном и професионалном животу. 2,5% 15% 32,5% 47,5% 

2. Школска знања користим у свакодневним животним ситуацијама.     

 
 15% 17,5% 25% 42,5% 

3. Школска знања ми помажу у осамостаљивању и иницијативности.     

 
 20% 15% 22,5% 42,5% 

4. Повезујем знања стечена у различитим наставним предметима.     

 
 2,5% 12,5% 25% 57,5% 

5. Школска знања ми помажу да се сналазим у новим и непознатим ситуацијама.     

 
 12,5% 25% 25% 35% 

      

6. Знања стечена у школи ми обезбеђују да могу (без додатних часова) да     

 одговорим на захтеве наставника (писмени и контролни задаци, усмена     

 испитивања). 2,5% 17,5% 15% 60% 

7. 

Пријемни испит за средњу школу/факултет могу да положим са знањима која  
стекнем у школи.*     

  7,5% 5% 32,5% 55% 

8. Школска знања са часова редовне и додатне наставе обезбеђују ми довољно     

 знања да могу да се такмичим на школском и општинском нивоу.** 7,5% 15% 25% 52,5% 

 
Средња оцена добијена у овој области је 3,07. 
 
Наставници 

 
ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 
 

1 2 3 4   
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1. Школска знања стечена на мојим часовима омогућавају ученицима да се боље     

 сналазе у садашњем и будућем приватном и професионалном животу. / 5,56% 44,44% 44,44% 

2. Ученици користе знања стечена у оквиру мог предмета у свакодневним животним     

 ситуацијама. / 22,22% 38,89% 38,89% 

3. Школска знања помажу ученицима у осамостаљивању и иницијативности.     

 
 / / 33,33% 66,67% 

4. Моји ученици су оспособљени да повезују знања стечена у мом предмету са     

 знањима стеченим у другим наставним предметима. / / 27,78% 72,22% 

5. Школска знања помажу ученицима да се сналазе у новим и непознатим     

 ситуацијама. / 11,11% 61,11% 33,33% 

6. Знања стечена у школи им обезбеђују да могу (без додатних часова) да одговоре     

 на захтеве писаних, контролних задатака и усмена испитивања. / 16,67% 50% 27,78% 

7. Пријемни испит за средњу школу/факултет ученици могу да положе са знањима     

 која стекну у оквиру мог предмета/часа.* / / 33,33% 66,67% 

8. Школска знања са часова редовне и додатне наставе обезбеђују ученицима     

 довољно знања да се могу такмичити на школском и општинском нивоу. / / 50% 50% 

 
 Средња оцена добијена у овој области је 3,34. 
 
Родитељи 
 

 
ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 
 

1 2 3 4   

1. Знања стечена у школи омогућавају мом детету да се боље сналази у садашњем     

 и будућем приватном и професионалном животу. / 16,67% 33,33% 50% 

2. Моје дете користи школска знања у свакодневним животним ситуацијама.     

  / 16,67% 58,33% 25% 

3. Школска знања помажу мом детету у осамостаљивању и иницијативности.     

  / / 33,33% 66,67% 

4. Моје дете је оспособљено да повезује знања стечена у различитим наставним     

 предметима. / 8,33% 25% 66,67% 

5. Школска знања помажу мом детету да се сналази у новим и непознатим     

 ситуацијама. / 8,33% 41,67% 50% 

6. Знања стечена у школи обезбеђују мом детету да може (без додатних часова) да     

 одговори на захтеве наставника (писмени и контролни задаци, усмена испитивања). / / 33,33% 66,67% 

7. Моје дете може да положи пријемни испит за средњу школу/факултет са знањима     

 које стекне у својој школи.* / 8,33% 33,33% 58,34% 

8. Школска знања са часова редовне и додатне наставе обезбеђују мом детету     

 довољно знања да се може такмичити на школском и општинском нивоу.** / / 50% 50% 

 
 Средња оцена добијена у овој области је 3,68. 

Оно што је родитељима веома важно је да школа пружи деци квалитетно 

образовање, које ће им помоћи да се боље снађу у даљем професионалном животу, као и 

да им омогући бољу комуникацију и самосталност, што је код 50% родитеља оцењено 

као тачно. Оно што истичу као мање важно, иако је присутно, је да стечена звања 

користе у свакодневном животу и сналажењу у новим и непознатим ситуацијама. 

            Занимљиво је да се одговори ученика подударају са одговорима родитеља. 

Дакле, њима је најважније и тачно да стечена знања буду основа за будући рад и 

одредница њиховог професионалног развоја. 
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            Наставницима је такође веома важна и тачна чињеница да њихови часови треба 

да допринесу развоју и будућем професионалном животу њихових ученика , док им је 

мање важно да стечена знања примењују у свакодневном животу. 

            Укупна средња оцена добијена у овој области је 3,36. 

            Овакви резултати су сасвим очекивани, с обзиром да се ради о специфичном 

профилу школе- музичкој школи, која својим програмом рада великом броју ученика 

омогућава основу за даље бављење музиком и осталим делатностима везаним за ову 

област рада. 

  

 

Мотивисаност ученика (да учествује на такмичењима, у 

секцијама, додатним и ваннаставним активностима) 

 

Ученици 

 

 
ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 
 

1 2 3 4   

1. Упознат сам са ваннаставним активностима које организује школа.     
  5% 12,5% 27,5% 57,5% 

2. Ваннаставне активности одговарају мојим интересовањима.     

  12,5% 30% 25% 27,5% 

3. Ваннаставне активности се одржавају у тачно одређено време, које се не поклапа     

 са часовима редовне наставе. 10% 15% 25% 50% 

4. Заједно са наставником учествујем у изради програма школских ваннаставних     

 активности. 10% 20% 32,5% 30% 

5. Информисан сам о ваннаставним активностима које се организују ван школе     

 (спортска такмичења, културне манифестације...). 7,5% 12,5% 30% 50% 

6. Школа редовно похваљује успех у ваннаставним активностима.     

  20% 17,5% 22,5% 27,5% 

7. Знам корист од учешћа у школским секцијамa.     

  12,5% 20% 27,5% 35% 

8. Часови додатне наставе су ми занимљиви и привлачни.     

 20% 32,5% 20% 27,5% 

9. Часови додатне наставе ми помажу да обогатим и усавршим своја знања.     

 7,5% 17,5% 30% 42,5% 

10.Наставник ме охрабрује да учествујем на такмичењу.     

 2,5% 15% 30% 50% 

11. Наставник ми помаже да се адекватно припремим за такмичење.     

 2,5% 2,5% 25% 70% 

12. Уложен труд, напор и постигнут успех на такмичењу је адекватно награђен     

 (признање, похвала, висока оцена...). 5% 5% 20% 70% 

13. Потпуно сам информисан о начину, условима и организацији такмичења. 7,5% 22,5% 37,5% 35% 

  
    

 
 Средња оцена добијена у овој области је 3,21. 

 Анализом упитника ученика види се да је мотивисаност ученика веома висока, 

јер су они у великом броју од  изнели следеће: да су адекватно обавештени и 
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припремљени за такмичења, да су упознати са програмом додатних активности, као и 

укључивањем у њих, да су адекватно награђени и похваљени за свој труд.  

 
 

Мотивисаност ученика (за самостално стицање додатног знања и вештина) 
 

Наставници 
 

 
ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 
 

1 2 3 4   

1. Подстичем ученике на мисаону активност.     
  / / 22,22% 77,78% 

2. Употребљавам различите методе и облике рада.     

  / / 27,78% 72,22% 

3. Континуирано пратим и вреднујем напредовање ученика.     

  / / 22,22% 77,78% 

4. Користим бројна наставна средства да би занимљивошћу и очигледношћу     

 привукао пажњу, мотивисао и одржао мотивацију ученика за рад. / / 27,78% 72,22% 

5. Бирам примере и задатке који су занимљиви за ученике.     

  / / 16,67% 83,33% 

6. Охрабрујем ученике да постављају питања     

  / / 11,11% 88,89% 

7. Прихватам иницијативу ученика за промену рада на часу.     

  / 5,56% 38,85% 55,56 

8. Подстичем ученика да развија и разрађује своју идеју.     

  / / 50% 50% 

9. Дајем додатна објашњења на захтев ученика.     

 / / 5,56% 94,44% 

10. Подстичем ученике на самостално стицање додатних знања и вештина. /    

  / 38,89% 55,56% 

11. Упућујем ученике на ширу литературу неопходну за самостално стицање     

 додатних знања и вештина. / / 50% 50% 

12. Похваљујем и награђујем самостално стицање додатних знања и вештина.     

  / / 5,56% 94,44% 

 
 

Средња оцена добијена у овој области је 3,70. 

Оно што је истакнуто као важно и тачно је да школа и наставници својим радом 

стимулативно делују на ученике, у смислу давања додатних знања и укључивањем у 

додатни рад, што је уједно саставни део плана и програма сваког наставника. 

Наставници се труде да наставу учине што занимљивијом и садржајнијом за ученике. 

Постоји одређен број ученика са посебним талентима и њима треба посветити пажњу 

управо кроз додатну наставу. На тај начин прошириће своја знања и појачати додатно 

своју мотивацију, развити вештине, које ће им послужити у будућем раду. Уз помоћ 

оформљеног тима за талентовану децу, континуирано ће се радити са талентованим 

ученицима на основу израђеног плана додатног рада са талентованим ученицима. 

            Укупна средња оцена добијена у овој области је 3,45. 

 

Вредности код ученика 



Школа за основно музичко васпитање и образовање „Петар Коњовић“ 

Извештај о извршењу плана и програма за школску 2021/2022. годину Page 40 

 

 

Ученици 

 
ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 
 

1 2 3 4   

1. Поштујем правила понашања у школи.     
  2,5% / 50% 47,5% 

2. Прихватам постојање другачијег мишљења од свог.     

  2,5% 12,5% 12,5% 72,5% 

3. Свестан/на сам утицаја који вршњаци имају једни на друге и позитивног утицаја     

 који се може остварити личним примером и ставом. 2,5% 2,5% 32,5% 60% 

4. Задовољавам своје потребе без угрожавања других.     

  / 7,5% 25% 67,5% 

5. Поштујем правила рада у групи и тиму.     

  / / 17,5% 82,5% 

6. Анализирам сопствене и туђе идеје, предлоге и решења у групном и тимском     

 раду. 2,5% 15% 20% 62,5 

7. Поштујем и негујем традицију и културу свог народа и других народа и држава.     

  2,5% / 50% 12,5% 

8. Предрасуде о себи и „другима“ могу негативно утицати на односе међу људима.     

  / 10% 40% 50% 

9. Својим поступцима доприносим очувању природе и животне средине.     

 / / 42,5% 57,5% 

10. Знам да сам и сам одговоран/на за сопствено здравље.     

 / 5% 37,5% 57,5% 

11. Умем да уочим и истакнем сопствене способности и способности других.     

 / 7,5 22,5% 70% 

12. Упознат сам са Повељом дечјих права УН и знам да права укључују и одговорости.     

  / 12,5% 25% 62,5% 

13. Узимам учешће у животу школе и локалне заједнице. 

 

/ 5% 47,5% 47,5% 

 
 

Средња оцена добијена у овој области је 3,45. 
 

Наставници 

 
ТВРДЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 
 

1 2 3 4   

1. Код ученика развијам потребу за усвајањем правила рада у пару и групи.     

  / 11,11% 22,22% 67,67% 

2. Код ученика подстичем поштовање личности. / / 5,56% 94,44% 

      

3. Ученике подстичем да чине добро и да пружају помоћ другима. / / 11,11% 88,89% 

      

4. Ученицима указујем на усвојена правила понашања у школи. / / 16,67% 83,33% 

      

5. Ученике упућујем на правила понашања ван школе. / 5,56% 27,78% 67,67% 

      

6. Ученике упозоравам на разлику између безбедних и опасних облика понашања     

 једних према другима. / 5,56% 22,22% 72,22% 
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7. Ученике упознајем са правима из Повеље о дечјим правима УН / 11,11% 61,11% 27,78% 

      

8. Ученике упозоравам на појаве кршења дечјих права. / 5,56% 66,67% 27,78% 

      

9. Код ученика подстичем солидарност и бригу једних за друге посебно у / 5,56% 11,11% 83,33% 

 случајевима испољавања етничких, расних, верских и полних предрасуда.     

10. Ученицима указујем на значај чувања и заштите природе и животне средине. / 5,56% 11,11% 83,33% 

     

11. Ученицима указујем на значај одржавања личне хигијене и чувања здравља. / / 11,11% 88,89% 

     

12. Користим разне ситуације да ученике упознам са културом, традицијом и / 5,56% 55,56% 38,89% 

 обичајима у нашем крају.     

13. Ученике упућујем на бригу о својим, туђим и заједничким материјалним и / 5,56% 27,78% 67,67% 

 културним добрима.     

14. Ученике подстичем да самостално планирају своје активности у току дана и / 11,11% 27,78% 61,11% 

 седмице.     

Средња оцена добијена у овој области је 3,60. 

  Оно што је приоритет сваке школе је да осим образовног, постоји и васпитни 

моменат. Школа својим свеукупним деловањем мора да развије оне вредности код 

ученика које су опште прихваћене у друштву и које доприносе његовом целокупном 

развоју. У том смислу, међу понуђеним исказима ученици као  тачно наводе поштовање 

правила понашања у школи (47,5%), задовољавање својих потреба без угрожавања 

других ( 67,5%), истицање својих способности и уважавање способности других ( 70%). 

Оно што наводе као тачно је прихватање туђег мишљења (72,5%), као и узимање 

учешћа у животу и раду школе и локалне заједнице (47,5%).  

            Наставницима је важно и тачно да код ученика изграђују следеће особине: 

самокритичност, критичко расуђивање и одговорност. Мање им је важно да се баве 

неким, по њима, мање важним питањима, као што су: упознавање са дечјим правима, 

културом и традицијом, што можемо оправдати с обзиром да се овим питањима у много 

већој мери баве редовне основне школе. 

  Укупна средња оцена добијена у овој области је 3,52. 
  

  

  

Тим за инклузивно образовање 

Формиран је Тим за инклузивно образовање на нивоу школе за школску 

2021/2022. годину, као и план рада. 

 Приликом уписа у нову школску годину уочени су ученици за које је потребна 

израда индивидуалних планова у складу са њиховим могућностима. 

 У школској 2021/2022. години била су израђена два плана по ИОП-2, за следеће 

ученике Ана Нађ, Божа Јованов. 

 У овој години имали смо 21 ученика који су убразно напредовали и за једну 

школску годину, завршили два разреда музичке школе и за њих је био израђен 

педагошки профил за убрзано напредовање. 

 13.04.2022. У сарадњи са Мрежом подршке инклузивном образовању у школи је 

снимана емисија о нашој ученици Ани Нађ са одсека клавира у класи Данијеле 

Вребалов у докуменарној емисији „Заједно-добри примери инклузивног обаразовања“. 
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Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва 

 

 Сваки час је прилика да се ради и на међупредметним компетенцијама, а 

амбијент који их подржава подразумева: – стављање ученика у ситуације које траже 

истовремену употребу предметних и међупредметних компетенција. Компетенције на 

које су стављени акценти у нашој школи јесу : компетенција за целоживотно учење, 

вештина комуникације, вештине сарадње, естетска компетенција - Ученик:-  користи на 

одговарајући и креативан начин језик и стил комуникације који су специфични за 

уметничке дисциплине, кроз јавне наступе у индивидуалном и групном музицирању.  

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе (јавне наступе и презентације) 

 

 Формиран је тим и израђен план рада истог. Анализа успеха ученика кроз 

реализацију Годишњег плана рада школе и ШРП-а и предлагање мера за унапређивање; 

сарадња са тимом за самовредновање у циљу израде акционог плана. Планиране посете 

часова су спроведе од стране директора, помоћника директора и педагога са циљем што 

успешније рада школе, посебан акценат је био код  нових наставника и њихово увођење 

у посао. Анализа рада квалитета установе и израда инструмената за самовредновање 

рада школе. 

Прве активности после формирања тима били су договори око термина за јавне 

наступе и концерте ученика и наставника школе.  

- . У школској 2021/2022. години имали смо посету деце из предшколске установе 

„Лабуд Пејовић“ у оквиру њихове пројектене наставе ''Музика и музички 

инструменти'', као и узвраћену посету наставнице солфеђа вртићу на датом 

пројекту. 

- Промоције школе код уписа у нову школску годину код нижих разреда основних 

школа, као и промоцију соло певања за Гимназијалце. 

- Од концертних активности наших ученика и културних делатности, реализован 

је низ традиционалних концерата ученика: Новогодишњи и Завршни концерт 

ученика у Градском позоришту у Бечеју, у Културном центру ''Лукијан 

Мушицки'' у Темерину и  ОШ ''Ђура Јакшић'' у Чуругу.  

- У свечаној сали наше школе имали смо три гостујућа концерта:  

1. Солистички концерт Огњенке Лазић, матуранткиње Средње музичке 

школе ''Исидор Бајић'' на одсеку соло певања – 09.05.2022. 

2. Солистички концерт Невене Ташин, матуранткиње Средње музичке школе 

''Исидор Бајић'' на одсеку виолине – 30.05.2022.  

3. Солистички концерт Александре Хорват -  флаута, 01.06.2022. 

- У оквиру сарадње реализовали смо свечану доделу сведочанстава ученицима 

завршних разреда у дворишту Економске школе и дела баште Позоришта у 

Бечеју. 

- Ученици и наставници школе узели су учешће у отварању изложбе у Градском 

музеју у Бечеју. 

 

Тим за заштиту деце и ученика од насиља 

 

Извештај Тима за заштиту деце и ученика од насиља, по месецима за школску 
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2021/2022. годину: 

 

 

      Тим за такмичење ''Фантаст'' 

 

- Тим је имао 6 састанака око организације, на којима су подељена задужења 

члановима тима. Девето Међународно музичко такмичење ''Фантаст'' је одржано 

на новој локацији, у Хотелу ''Златна обала'', јер је досадашња локација затворена, 

Око одржавања такмичења на овој локацији сагласан је био цео колектив, а 

сарадња са особљем хотела показала се као веома успешна. Такмичење је 

Време 

реализације 

Област  рада Активност Носиоци 

Септембар  Превенција Упознавање чланова Тима са Посебним 

протоколом и Акционим планом за 

заштиту деце. Увођење дежурстава 

наставника у школи. 

Директор, 

чланови 

Тима, 

наставн.веће

, педагог 

Октобар

 

 

  

Превенција Упознавање свих запослених, родитеља и 

ученика са Програмом заштите ученика, те  

улогама и одговорностима свих учесника у 

безбедности и заштити ученика 

(реализовање путем видео упутстава) 

Директор, 

чланови 

Тима, 

педагог. 

Новембар Превенција 

  

Подизање нивоа свести и сензибилитета 

(запослених и ученика) за препознавање 

насиља, злостављања и занемаривања. 

Чланови 

Тима 

Децембар Превенција Нема активносту због ванредног стања) Чланови 

Тима, 

Ученички 

Парламент. 

Јануар Превенција Неговање и развијање климе прихватања, 

толеранције и међусобног уважавања. 

Сарадња са родитељима путем Савета 

родитеља, род. састанака и индивидуалних 

разговора. 

Директор, 

чланови 

Тима, 

родитељи, 

ученици. 

Фебруар Превенција Праћење и процењивање ефикасности 

мера превенције у установи. Развијање 

вештина ефикасног реаговања у 

ситуацијама насиља. 

Директор, 

координатор, 

педагог. 

Март 

  

Превенција Нема активности због ванредног стања. Стручна 

установа и 

чланови 

Тима. 

Април Превенција Нема активности због ванредног стања.  

Мај Превенција Нема активности због ванредног стања  

Јун Превенција Евалуација реализације програма и 

акционог плана. Смернице за наредну 

школску годину. 

Директор, 

чланови 

Тима. 
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одржано од 16. до 22. маја, а учествовало је 300 такмичара из 7 земаља на 

следећим инструментима: клавир, виолина, кларинет, гитара, тамбура и 

хармоника.  

 

IX РЕЗУЛТАТИ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ   

''ПЕТАР КОЊОВИЋ'' БЕЧЕЈ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ 

 

Награђивани ученици са одсека клавира: 

 

Међународно такмичење ''Sirmium music fest'', С.Митровица 

 

1. Илијана Ђурђевић, класа Стефан Јанчић, освојила је прву награду, 95 бодова 

 

Такмичење ПААРТ , Б.Паланка 

 

1. Илијана Ђурђевић, класа Стефан Јанчић, II -1 награда.  

 

 

Девето Међународном музичког такмичења „Фантаст 2022“  

 

1. Ходи Жофиа - I награда (99,33) класа Тимеа Форго 

2. Мијатов Лена -  I награда (95,00) класа Луција Трошт Тот 

3. Катаи Давид - I награда (94,00) класа Тимеа Форго 

4. Или Теа - I награда (94,00) класа Данијела Вребалов 

5. Атанацков Ена -  I награда (93,67) класа Марија Живанов 

6. Глишин Лана - I награда (93,00) класа Јелена Цветановић 

7. Милошевић Јован - I награда (91,00) класа Данијела Вребалов 

8. Кекић Стефан -  I награда (94,00) класа Небојша Паланчанин 

9. Грујичић Нађа - I награда (90,00) класа Луција Трошт Тот 

10. Или Ана -  I награда (94,33) класа Данијела Вребалов 

11. Квргић Никша - I награда (90,00) класа Ана Ераковић 

12. Ђурђевић Илијана -  II награда (80,33) класа Стефан Јанчић 

13. Кубет Дуња - I награда (95,67) класа Ана Ераковић 

14. Чапо Синтиа - I награда (90,67) класа Тимеа Форго 

15. Тањевић Јована -  II награда (80,00) класа Луција Трошт Тот 

16. Тот Лотос -  I награда (91,00) класа Ана Ераковић 

17. Боснић Миа - II награда (86,00) класа Луција Трошт Тот 

18. Нађ Теодора - II награда (84,33) класа Марија Живанов 

19. Поповић Коста -  II награда (83,33) класа Марија Живанов 

 

 

Награђивани ученици са одсека виолине: 

 

Девето Међународном музичког такмичења „Фантаст 2022“  
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1. Варга Кинга -  I награда (96,67) класа Чаба Болдижар 

2. Стјепановић Анастасија -  I награда (92,00) класа Карина Боснић 

3. Или Ана -  I награда (93,33) класа Чаба Болдижар 

4. Тот Вилмош -  I награда (97,00) класа Карина Боснић 

 

Награђивани ученици са одсека хармонике: 

 

Девето Међународном музичког такмичења „Фантаст 2022“  

 

1. Вајагић Михајло - I награда (91,67) класа Ерика Кизур 

2. Басарић Матеја -  I награда (90,00) класа Сања Поповић 

3. Башић Јелена -  I награда (90,00) класа Сања Поповић 

4. Чаварић Момчило -  II награда (88,00) класа Владимир Савић 

5. Пејин Иванка -  I награда (90,00) класа Сања Поповић 

 

Награђивани ученици са одсека тамбуре: 

 

Међународно такмичење тамбураша "Макса Попов" , Панчево 

 

1. Павле Зеремски, други разред, класа Петковић Дејан, корепетиција Шерегељ 

Алберт -  максималних 100 бодова, лауреат у својој категорији.  

 

Фестивал уметничке тамбуре,  Н.Сад 

 

1. Павле Зеремски, други разред, класа Петковић Дејан, корепетиција Шерегељ 

Алберт - прва награда 96,5 бодова 

 

Фестивал војвођанске тамбуре,  Б. Паланка, у организацији МШ" Стеван 

Христић"  

 

1. Павле Зеремски, други разред, класа наст. Дејан Петковић, корепетиција 

Алберт.Шерегељ, прву награда - 98 бодова.  

 

Девето Међународном музичког такмичења „Фантаст 2022“  

 

1. Велицки Филип - I награда (97,67) класа Дејан Петковић 

2. Зеремски Павле - I награда (99,67) класа Дејан Петковић 

3. Секулић Тања - I награда (96,00) класа Дејан Петковић 

4. Милетић Филип - I награда (94,33) класа Душица Шево 

5. Бановић Марко - I награда (94,33) класа Дејан Петковић 

6. Црнојачки Предраг - I награда (93,67) класа Дејан Петковић 

7. Кошарка Ирина - I награда (95,00) класа Душица Шево 

8. Ловрић Вук - II награда (88,67) класа Дејан Петковић 

9. Шево Лука -  I награда (98,00) класа Душица Шево 

10. Вуковић Михајло -  I награда (95,00) класа Дејан Петковић 
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11. Закински Марк - I награда (93,00) класа Душица Шево 

12. Бркић Јован -  I награда (94,67) класа Дејан Петковић 

13. Бабин Никола - II награда (89,00) класа Дејан Петковић 

14. Милинков Марко - I награда (94,00) класа Душица Шево 

 

Награђивани ученици са одсека гитаре: 

 

Међународно гитарско такмичење, Панчево 

 

1. Акош Молнар, ученик 6. разреда у класи Зец Илије, освојио је II награду – 84 

бода,  

2. Доци Ана Луција, ученица 4. разреда у класи  Зец Илије, освојила је II награду – 

85 бода  

3. Аљоша Курјачки, ученик 3. разреда у класи Михајла Ђорђевића освојио је II 

награду – 87 бода. 

 

16. Војводина Guitar fest 

 

1. Аљоша Курјачки, ученик 3. разреда гитаре, у класи Михајла Ђорђевића, освојио 

је II награду – 87,28 бода 

 

 

Девето Међународно музичко такмичење „Фантаст 2022“  

 

1. Гаврић Вања -  I награда (96,00) класа Михајло Ђорђевић 

2. Лепеш Ковач Вања - I награда (92,33) класа Илија Зец 

3. Бартус Арон - I награда (90,67) класа Илија Зец 

4. Маринков Михајло - I награда (90,33) класа Илија Зец 

5. Курјачки Аљоша - I награда (92,00) класа Михајло Ђорђевић 

6. Перишић Живко - II награда (87,33) класа Илија Зец 

7. Јаковљевић Миладин - II награда (85,67) класа Илија Зец 

8. Доци Анна Луциа -  I награда (90,33) класа Илија Зец 

9. Бенкович Кевин -  II награда (88,33) класа Михајло Ђорђевић 

10. Молнар Акош -  I награда (93,00) класа Илија Зец 

 

Награђивани ученици са одсека кларинета: 

 

Девето Међународном музичког такмичења „Фантаст 2022“  

 

1. Чорба Ана -  I награда (91,00) класа Габор Хењел 

2. Тот Роланд -  I награда (93,33) класа Габор Хењел 

3. Бакош Владимир -  I награда (90,33) класа Габор Хењел 

4. Бобић Вишња -  II награда (86,67) класа Габор Хењел 

5. Јожеф Дамјан -  II награда (86,00) класа Габор Хењел 

6. Тошић Миљана - II награда (88,67) класа Габор Хењел 
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Награђивани ученици са одсека соло певања 

 

Међународно такмичење ''Sirmium music fest'', С.Митровица  

 

1. Тодора Спајић, други разред у класи Гужвањ Изабеле (клавирска пратња Стефан 

Јанчић) - друга награда 

2. Анастасија Станојев, четврти разред у класи Гужвањ Изабеле (клавирска пратња 

Стефан Јанчић) - друга награда 

 

Међународно музичко такмичење соло певача на Кипру, одржаном онлине 

  

1. Тодора Спајић,  II разред у класи Изабеле Гужвањ (клавирска пратња Стефан 

Јанчић) - трећа награда 

2. Анастасија Станојев IV разред у класи Изабеле Гужвањ (клавирска пратња 

Стефан Јанчић) - друга награда 

 

Tакмичењe Меморијал Аца Панић у Младеновцу  

 

1. Тодора Спајић, други разред у класи Гужвањ Изабеле (клавирска пратња Стефан 

Јанчић) - друга награда 

2.  

Награђивани ученици из предмета солфеђо и теорије музике: 

 

29. Републичко такмичење из солфеђа и теорије музике 

 

1. Аљоша Курјачки, 3. разред, у класи Бранислава Дробац,  I награда - 100 

бодова  

2. Калина Курјачки 5. разред у класи Бранислава Дробац,  I награда - 92 бода. 

 

65. Фестивал  музичких и балетских школа Србије, Ниш  

 

На основу оцене жирија, освојили смо другу награду у укупном пласману. 

1. Акош Молнар, VI разред гитаре у класи наставника Илије Зец, II награда, 

2. Калина Курјачки, V разред клавира у класи наставнице Марије Живанов, II 

награда, 

3. Вилмош Тот, V разред виолине у класи наставнице Карине Боснић (клавирска 

пратња наставница Чила Секељ), II награда, 

4. Маријана Пејаковић, IV разред тамбуре у класи наставнице Душице Шево 

(клавирска пратња наставник Алберт Шерегељ), II награда. 

 

Хорски  фестивал ''Федехо'' Београд  

 

Хор Музичке школе ''Петар Коњовић'' освојио је прву награду за најбоље 

изведену дечију композицију ''Деда'', аутора наше наставнице Ане Ераковић и 

колегинице Дуње Деурић. Аранжман је урадио наставник тамбуре Дејан Петковић. 
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Солиста на тамбури ученик Павле Зеремски, корепетитор Јожеф Риттер, диригент 

Сенка Јовановић. 

 

X САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

 

 Индивидуални родитељски састанци су се одржавали са родитељима чија су 

деца имала специфичне проблеме савлађивања градива, проблеме дисциплине или 

нередовног похађања наставе. 

  

 ЗАКЉУЧАК  

 

                 Музика буди најбоље у човеку и на диван начин богати његов живот. Циљ и 

улога сваке музичке школе јесте стицање квалитетног музичког образовања, вештина 

свирања на инструменту, музичко описмењавање, осамостаљивање. 

 Током протекле године било нам је важно да пре свега пробудимо свест код 

родитеља колико је музика заиста значајна за развој њиховог детета. Музика 

подстицајно делује на развој говора, интелектуални, друштвени и емоционални развој; 

у потпуности ангажује мозак детета; слушањем класичне музике побољшавају се 

памћење и концентрација; учењем свирања инструмента развија се просторно и 

временско расуђивање, као и креативност и дружељубивост.  

            Заједничким радом свих запослених у школи, сарадњом са другим институцијма, 

организовањањем наступа и такмичења успели смо да промовишемо и популаризујемо 

школу и укажемо на њен значај у граду Бечеју, али и у окружењу. Сагледавајући 

резултате рада, можемо рећи да је музичка школа искористила све своје квалитете и 

потенцијале за образовање младих музичких талената. 

 

 

 

       Председник Школског одбора                                                           Директор школе 

 

                                                                                                                      Тамара Крајтмар 

 

дел.број:  

датум:  
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