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1. КРАТАК ПРОФИЛ ШКОЛЕ 

 
 

 

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ШКОЛИ : 

 
 

 

 

Школа 

 

 

Школа за основно музичко васпитање и образовање 

„Петар Коњовић“ Бечеј 

 

Адреса 

 

 

ул. Главна бр. 5 

21220 Бечеј 

 

Тел/факс 

 

 

021/6912-251, 021/6912-950 

 

Е-mаil адресе 

 

 

muzsk@neobee.net, a-moll@stcable.net 

 

 

Web-site 

 

www.muzickaskolabecej.com 

 

 

Директор школе 

 

 

Тамара Крајтмар 

Језици на којима се 

изводи настава  

српски и мађарски 

Број ученика 353 

Време трајања  

ШРП-а 

 

од школске  од 2021/2022. до 2025/2026.  године 

 

 

 

mailto:muzsk@neobee.net
mailto:a-moll@stcable.net
http://www.muzickaskolabecej.com/


Школа за основно музичко васпитање и образовање „Петар Коњовић“ Бечеј 

 

Школски развојни план за период од школске 2021/2022. до 2025/2026. године 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ 

 
 

Године 1948, 10-ог августа - “Одржан је састанак приватних учитеља у циљу 

договора за отварање Музичке школе у Бечеју. Састанку су присуствовали: Хнис 

Рудолф, Рац Вилма - приватни наставник клавира, Курћанов Иванка - наставница 

певања, Рац Атила-приватни учитељ хармонике, Бузаш Еде - приватни наставник 

виолине и Хаднађев Исидор-секретар гимназије. Зграда у улици Маршала Тита бр. 15 

додељена је од стране СНО Бечеј музичкој школи. Месец дана касније пријављују се за 

рад Гашпар Корнелија - приватна учитељица клавира, Хевеши Иван - професор 

виолине, Стојшин Вукица-учитељица клавира, Вукелић Јован, Веребеш Пал,...“ 

 

         Овако гласе прве реченице записане црним мастилом у књизи летописа коју су 

редовно водили и записивали бивши наставници-оснивачи музичке школе у Бечеју. 

 

Од првог дана свог постојања организују се концерти, гостовања наших 

истакнутих музичких уметника оног времена, предавања са музичким илистрацијама 

ученика и наставника, огледни часови. Одржавају се интерни и јавни часови, као и 

концерти ученика за родитеље и грађане. Тако је почела са радом Нижа музичка школа, 

која данас носи назив истакнутог композитора Петра Коњовића. Оснивач школе, 

професор Исидор Хаднађев, изабран је за директора и заједно са првим наставницима 

постаће стуб на ком ће се градити музичко образовање најмлађих и организовати 
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музички живот у граду Бечеју. 

 

У првим годинама постојања школе формирани су следећи одсеци: гудачки, 

клавирски, дувачки, одсек хармонике и тамбурашки. 

 

  Од оснивања школе па до данас, протекло је 73 година. Велики број ученика 

стекао је музичко образовање, јавно наступао у граду и ван њега, освајао награде на 

разним фестивалима и такмичењима и тако допринео да музичка школа стекне значајан 

углед и данас. Многи од ученика су изабрали музичку професију као животно 

опредељење и после завршеног школовања раде као истакнути наставници и педагози. 

 

 
 

У Музичкој школи сваки ученик мора  вежбати и спремати се за час – а не 

ослањати се на учитеља, а сам ништа не радити. Ђак се упућује на самостални рад и 

дужност, а то утиче на васпитање карактера детета. Ученик је сигуран да ће добити 

добру наставу. 

 

Музичка школа свестрано васпитава ученика. Она не само да учи ученика добро 

свирати, него га учи теорији музичких наука, васпитава га, да музику као науку разуме и 

да у њој ужива. У Музичкој школи ученик има прилику да се упозна са музичком 

литературом. 

     

 Школа за основно музичко васпитање и образовање „Петар Коњовић“ Бечеј, са 

пуно садржаја, динамике, виртуозности, оправдала је своје постојање и представља 

центар музичке културе у нашем граду, што желимо да буде и на даље. 

 

 

2. ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ 

2021/2022. школске године 
 

Подручје 

рада 

Степен стручне спреме 
Укупно 

VII VI IV III I 

Педагошки 

руководилац 
1 / / / / 1 

Наставници 36 3 5 / / 44 
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Стручни 

сарадници 
1 1 / / / 2 

Админ.-

финансијски 

радник 

/ 1 1 / / 2 

Домар / / / 1 
/ 
 

1 

Радници на  

Одржавању 

чистоће 

/ 
/ 
 

/ / 1 1 

 
2.1 Кадровски услови 

 

 
Наставници и професори 

 

 

Клавирски одсек 

 

 

Јудит Халас- шеф одсека 

Ана Ераковић 

Луција Трошт Тот 

Данијела Вребалов                                                           

Ритер Јожеф 

Јелена Цветановић 

Тимеа Форго 

Николета Станисављевић 

Марек Ступавски 

Чила Секељ 

Стефан Јанчић 

Небојша Паланчанин 

 

 

Гудачки одсек 

 

 

Чаба Болдижар-шеф одсека 

Карина Боснић 

Александра Габриел Дробац                                                  
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Наташа Габриел Кекић 

Анико Карабa (њена замена је Арпад Сабо) 

        

                                                                          

Одсек хармонике 

 

 

 

Ерика Кизур-шеф одсека 

Оливера Узелац 

Сања Поповић 

                    

                                                                              

Одсек тамбуре 

 

 

 

Душица Шево- шеф гудачког одсека 

Дејан Петковић 

 

 

 

Одсек гитаре 

 

Илија Зец 

Михајло Ђорђевић 

 

 

 

Кларинетски одсек 

 

Габор Хењел 

 

 

Одсек соло певања 

 

 

Изабела Гужвањ 
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Теоријски одсек 

 

Хајналка Мараци-шеф одсека 

Сенка Јовановић 

Бранислав Дробац  

Габријела Дожа 

Николета Станисављевић 

Јелена Манић 

 

 

Упоредни клавир 

 

Алберт Шерегељ 

 

 

Корепетиција                                               

 

Чила Секељ 

Алберт Шерегељ 

Стефан Јанчић 

                                 

 

                                                                                          

Директор школе, административно и помоћно особље 

 

 

Директор школе 

 

Тамара Крајтмар 

 

 

Административно особље     

                                                                   
Зорица Зеремски, секретар 

Сенка Јовановић, помоћник директора 

Ивана Балинд, стручни сарадник педагог 

Матеја Јелкић, стручни сарадник нототекар/медијатекар 

Татјана Павков, шеф рачуноводства 

Богдана Павков, референт за финансијско административне послове 

 

 

Помоћно особље 

 

Снежана Радовић, спремачица 

Жарко Радовић, спремач и домар 
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 Обезбеђени су потребни кадрови за школску 2021/2022. годину чија упорност, 

залагање и стручност гарантују успешну реализацију васпитно-образовних задатака 

наше школе. 

 

2.2 Просторни услови 

 

Укупна површина школског земљишта је 654 м2, од тога је површина изграђеног 

земљишта 446 м2, а неизграђеног  208 м2. 

            Школска зграда тј. објекат за образовно- васпитни рад има површину од 673 м2. 

   Просторни услови (две учионице за групну наставу, кабинети за индивидуалну 

наставу, канцеларија за шефа рачуноводства и канцеларија директора, двориште), 

опрема и намештај одговарају нормативима и адекватно се одржавају. Школа није у 

могућности да овај простор прошири. 

   Постојећа зграда и опрема доприносе остварењу безбедног, пријатног и 

стимулативног окружења. Школа располаже потребним и савременим наставним 

средствима која су очувана и у функцији разноврсних метода и облика рада са 

ученицима. 

Сви материјално-технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у 

функцији су наставних и ваннаставних активности.  

  

Ред.бр. Опис Броj Површина у м2 

1 Сала за колективну наставу 2 108 

2 Учионица за индивидуалну наставу 12 173 

3 Зборница 1 23 

4 Канцеларија директора, секретара, 

педагога, нототекара/медијатекара 

2 42,5 

5 Канцеларија шефа рачуноводства 1 17,5 

6 Архивски простор  1 12 

7 Остава 1 8 

8 Kотларницa 2 105 

9 Ходници и степениште 3 160,5 

10 Тоалет 2 20,5 

 Укупна површина / 670 

                                                          

                Хигијенски услови учионица су адекватни. У свим учионицама и 

просторијама где се одржавају часови обезбеђено је грејање. У школи постоји 
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централно грејање, водоводна и канализациона мрежа, као и одговарајући санитарни 

чвор – који je у школској 2017/2018. години адаптиран и проширен, по конкурсу за 

финансирање и суфинансирање реконструкције, адаптације, санације и инвестиционо 

одржавање објекта установа основног и средњег образовања и васпитања, ученичког 

стандарда и предшколских установа на територији Аутономне покрајине Војводине за 

2021. годину. из средстава утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету 

АП Војводине за 2021. годину. 

 

Наставна средства и опрема: 

6 пијанина, 6 пијанина, 5 клавинова, 1 стејџ пиано, 1 електрични клавир, 1 клавијатура, 1 
синтисајзер 

41 хармоника,  

4 виолончела, 19 виолина, 2 виоле,  

1 контрабас 

1 тамбурашки бас 

4  А- бас прим тамбуре 

6 прим тамбура 

3 гитаре 

4 лаптопа, 4 компјутера, 3 штампача, 3 копир апарата 

1 интерактивна табла 

1 библиотека, нототека – нотне литературе 

 

На основу свега наведеног, Школа располаже довољним и адекватним 

материјалом потребним за извођење наставе. 

 

Финансијска средства:  

Школу финансира локална самоуправа. Део средстава добија се од донација родитеља, 

„родитељски динар“, као и спонзора. Савет родитеља одлучује о коришћењу новчаних 

средстава „родитељског динара“. 

 

Културне установе са којима школа сарађује: 

Градско позориште, Народна библиотека, Градски музеј 

Образовне установе: 

Дечији вртић, основне и средње школе 

Медији 

Локална телевизија, Радио Телевизија Војводине, радио, новине 



Школа за основно музичко васпитање и образовање „Петар Коњовић“ Бечеј 

 

Школски развојни план за период од школске 2021/2022. до 2025/2026. године 12 

 

 
Снага школе 

 

 

  Снага наше школе је високо професионални однос према раду, квалитетан 

професорски кадар, који своја сазнања несебично преноси на ученика. Стварамо будуће 

професионалне музичаре– оркестра, солисте, и музичаре камерних састава. Имамо 

могућност изучавања разноврсних инструмената, развијамо осећања припадности 

уметности, кроз различите облике заједничког музицирања. Ученик се упућује на 

самосталан рад и дужност, тако васпитавамо и развијамо личност детета. Школа 

свестрано васпитава ученика, не само да зна добро свирати, већ му музичка теорија 

омогућује да музику разуме и у њој ужива. 

 

 

 

3. МИСИЈА ШКОЛЕ 
 

Развијамо свестрану личност, културну и одговорну, која преко стечених знања и 

вештина доприноси комплетном развоју личности. 

 

 

 

4. МОТО ШКОЛЕ 
 

 

        Школа за основно музичко васпитање и образовање „Петар Коњовић“ Бечеј је 

покретач културног и музичког живота града. Мото школе је „Стручњак за било шта, 
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једном је био почетник“                                         

    

 

 

5. ВИЗИЈА ШКОЛЕ 
 

 Тежимо ка усвајању музичко образовних компетенција и принципа 

целоживотног учења. 

 Школа савремених креативних метода којим се обликује млади човек спреман за 

даљња  професионална, образовна и животна искушења. Школа кој ај 

еатрактивна и привлачна з авећи број ученика. Место где ученици и наставници 

јавно презентирају свој еталенте и постигнућа. Тимски рад који отвара многе 

могућности. Размена искустава и подизање квалитета рада. Школа која има 

значајан утицај на развој културног живота три локалне заједнице. 

 

 

 

 

6. ШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ 
 

 

 Поред развијања индивидуалности у извођењу кроз редовну наставу 

инструмената, лепота заједничког музицирања истиче се кроз рад школског оркестра, 

хора и камерних састава у којима се спајају како исти, тако и различити 

инструменти.Стога су наши ученици присутни у различитим такмичарским 

дисциплинама у оквиру смотри, такмичења и фестивала, а уједно чине саставни део 

музичког живота града Бечеј 
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 Године 2012. школа је основала међународно 

музичко такмичење, које сваке године броји све већи 

број учесника и које је прерасло у традиционално 

музичко такмичење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  Ово такмичење сматрамо успехом наше школе у периоду од 2012-2016. године, добро 

је осмишљено и одлично организовано међународно 

музичко такмичење под називом “ Фантаст 2012”, “Фантаст 

2013”, “Фантаст 2014”, “Фантаст “2015”, “Фантаст 2016“, 

„Фантаст 2017“, „Фантаст 2018“, „Фантаст 2019“, које се сваке 

године одржава у мају.  
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На пројекту се ради током целе школске године и оформљен је  стучни актив 

наставника који су имали различите задатке у корист успешности такмичења. 

Остварена је сарадња са “ПИК Бечеј-ом” и Туристичком организацијом Бечеј, обзиром 

да се такмичење већ по традицији сваке године одржава у дворцу Дунђерски, тачније у 

хотелу “Фантаст”. 

 

                

 

 

 

 

 

 

 На такмичењу је током свих година укупно учествовало 1875 ученика основних 

музичких школа из наше земље и иностранства (Мађарске, Словеније, Црне Горе, 

Македоније, Хрватске, Босне и Херцеговине ), и то на инструментима хармоника, 

клавир, виолина, тамбура и гитара. Ученици наше школе током пет година такмичења 

освојили су 76 првих, 57 других и 14 трећих награда. Школа додељује специјалне 

награде за најмлађег учесника на такмичењу, професора који доводи највише такмичара 

и за школу са највећим бројем учесника. Посебно морамо истаћи и новчане награде за 

учеснике са освојених 100 бодова и оне учеснике са освојеним лауреатима.  

 

 „Фантаст 2020“ и „Фантаст 2021“, није организован ни одржан због 

епидемилошке ситуације изазване вирусом COVID 19. На жалост свих, па и нас, дворац 

Дунђерски је 2021. године затворен. У наредном периоду наша школа ће разматрати 

промену локације такмичења који ће се орагнизовати на основу истог Правилника и са 

истом или сличном организацијом. Желимо да наставимо успешну традицију као и до 

сада и да на тај начин поспешујемо постигнућа самих ученика и наставимо сарадњу са 

другим школама из земље и иностранства. 

 

У току је успостављење сарадње и израда акционог плана везано за размену 

ученика између Глазбене школе „Јосип Руњанин“ из Винковаца (Хрватска), и Музичка 

школа у Херцег Новом (Црна Гора). Планира се гостовање у овим школама у наредном 

петогодишњем периоду а исто тако планирају се припреме за улогу „школе домаћина“ 

од стране наших ученика, наставника и ваннаставног особља.  
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         Презентовање и популаризација школе се на најбољи начин остварује уском 

сарадњом са основним школама и вртићима. Стога је у школи формиран тим са 

задужењем да организује, осмишља и реализује сарадњу са васпитачима, учитељима и 

наставницима у вртићу и основним школама у нашој општини.  

 

          Стручно усавршавање наставника је редовна активност која се спроводи на 

основу плана стручног усавршавања и доноси се сваке школске године. Семинари су 

прилагођени интересовањима и потребама наставника у школи. 

 

         Препознатљивост наше школе је што не заборављамо наше бивше ученике, који 

су наставили школовање у средњим музичким школама и на академијама уметности, на 

начин што им организујемо концерте у просторијама школе а на обострано 

задовољство.  
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7. ИЗВЕШТАЈ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ЗА 

ПЕРИОД ОД 2015/2016. ДО 2020/2021. ГОДИНЕ 
 

 
 У Школском развојном плану Школе за основно музичко васпитање и 

образовање „Петар Коњовић“ Бечеј за период од школске 2016/2017. до школске 

2020/2021. године, одређена је листа приоритета и направљен план активности и 

евалуација за сваки приоритет појединачно. Актив за Школски развојни план извршио 

је анализу и поднео следећи извештај: 

 

 

Приоритет : улога школе у локалној заједници 

 
 С циљем ширења информација о квалитету рада школе ради привлачења пажње 

јавности (остале музичке школе у околини и иностранству), формиран је Тим за 

обезбеђивање квалитета и развој установе (јавне наступе и презентације) чији је један 

од задатака израда плана промоције школе за будуће прваке, промоција школе ради 

већег броја уписаних ученика-полазника. Тим је спровео низ посета наших ученика 

свим вртићима, основним школама  са посебним концертима, за оне најмађе 

организоване су посете наше школе, где су одржане презентације, кратка предавања о 

самој школи, инструментима и одсецима који се у школи  постоје ( клавир, виолина, 

хармоника, тамбура, гитара, кларинет и соло певање). Постављен је сајт школе и на 

сајту се редовно ажурирају информације везане за школске активности у школи и ван 

школе. 
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Учешће наших младих талената на међународним и другим такмичењима и на 

свим културним дешавањима у граду, организовани су у сарадњи више тимова у школи  

које чине Тим за надарену децу и Тим за јавне наступе, као и Тим за презентацију 

школе. 

       Све активности наше школе (такмичења, концерти, јавни часови…), 

презентовани су кроз медије (Локална телевизија, Радио Телевизија Војводине, радио, 

новине), као и на сајту школе и на друштвеним мрежама  (facebook – страници школе, 

you- tube). 

 

 
 

 

 
        

 
 Одржано је традиционално међународно музичко такмичење, које се сваке године 

одржава у мају у дворцу “Богдана Дунђерског”, под називом “Фантаст 2015”, “Фантаст 

2016”, “Фантаст 2017”, “Фантаст 2018”, и  “Фантаст 2019” које окупља велики број деце 

из земље и окружења (Мађарске, Словеније, Црне Горе, Македоније, Хрватске, Босне и 

Херцеговине). 2019. и 2020. године такмичење се није одржало због епидемиолошке 
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ситуације. 

 

 

Приоритет : материјално-технички ресурси 

 
Школа се пријавила на конкурс за финансирање набавке опереме-интерактивних 

табли са пројектором у 2020. години. Решењем Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице школи су 

додељена средства за набавку једне интерактивне табле са пројектором.  

 

Сви наставници се стално стручно усавршавају на семинарима које организује директор 

школе, у складу са тим наставници су едуковани за примену нових наставних метода, 

развоја и учешће у њима. 

У школској 2018/2019. години реализован је семинар за све запослене наставнике на 

тему “Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење“. 

током школске 2020/21. године купљена су 4 кларинета Lyra, 2 бас прим тамбуре 

(Парчетић и Ракановић), 1 хармоника (Weltmeister Stella 48 басова), 1 елкетрични 

клавир Kawai, 1 клавијатура и 110 и копир апарат (Konica Minolta). 

 

 

        Приоритет: стручно усавршавање наставника – инклузивно 

образовање 
 

          Школа је аплицирала на пројектима код Покрајинског секретаријата за 

образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, за 

финансирање/суфинансирање програма/пројекта” Инклузивно образовање и 

индивидуални образовни план”, добијена су средства у износу од 70.000.00 динара од 

стране Покрајинског секретаријата. Семинар у трајању од два дана је реализован 

школске 2020/2021. Године. Наставници који су присуствовали семинару су у договору 

са Педагогом и тимом за инклузивно васпитање и образовање, сачинили неопходне 

програме подршке за децу којој је подршка неопходна (ИОП 2, ИОП 3). 

 
 

 
Приоритет: такмичење унутар школе 

 

Прво  Школско такмичење је организовано 19. маја 2021. године у просторијама 

школе, и у Народној библиотеци Бечеј. На такмичње се било пријавило 205 ученика из 

свих инструменталних одсека, као и из Солфеђа и Теорије музике. Циљ такмичења је 

био да се ученици мотивишу за напредак и представљање себе и својих постигнућа у 

току музичког школовања. 
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Тим за израду Школског развојног плана планира да за наредни период од 

школске 2020/2021. до школске 2025/2026. године уврсти неостварене циљеве и 

приоритете који би се уз велики труд и рад свим могућим средствима успешно 

реализовали. 

 

8. РАЗВОЈНИ ПЛАН 
 

Развојни план школе представља радни документ који ће се примењивати у 

нашој школи у наредном петогодишњем периоду. Он се заснива на анализи тренутног 

стања у коме се школа налази, процењујући како ће текући трендови, као и фактори 

који ће деловати у будућности, утицати на школу. Овај план успоставља приоритете и 

циљеве у процесу побољшања и сачињен је на основу докумената проистекли из: 

 

1. Анализe стањa у школи коју је обавио Стручни актив за Развојно планирање; 

2. Самовредновања и вредновања рада школе у предходном периоду; 

3. SWOT анализе и других метода на основу којих су актери унутар школе и ван ње, 

дефинисали потребе школе које ће одредити одговарајуће промене; 

 

 

                             8.1.  АНАЛИЗА СТАЊА 
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          Са циљем да се Школски развојни план прецизно изради, на састанцима Актива 

за школски развојни план обављена је анализа квалитета рада школе. 

 

 

8.2.  ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И 

ВРЕДНОВАЊЕ РАДА У ПЕРИОДУ ОД 2015/2016. ДО 

2020/2021. ГОДИНЕ 
 

 

 Полазећи од дефиниције самовредновања рада које подразумева процес у којем 

установа сама утврђује резултате свога рада, своје јаке и слабе снаге и своја постигнућа 

у одређеним областима, школа је у предходном периоду извршила самовредновање 

следећих кључних области: 

У школској 2016/2017. 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.  

Ову област анализирали смо методом анкете, делећи упитнике родитељима, 

наставницима и ученицима, 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 

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 80% 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. 

            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.  Средња оцена 

добијена у овој области је 3,23. 
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Анализом упитника ученика види се да је мотивисаност ученика веома висока, 

јер су они у великом броју од 93% изнели следеће: као важно и тачно да су адекватно 

обавештени и припремљени за такмичења, да су упознати са програмом додатних 

активности, као и укључивањем у њих, да су адекватно награђени и похваљени за свој 

труд. Овај задњи податак је истовремено код мањег броја ученика оцењен као важан, 

али мање тачан, што нам говори о томе да Програм похваљивања и награђивања мора 

да се разради много више на нивоу школе, а не да то буде појединачна иницијатива 

наставника. Знајући колика је снага правовремене похвале и награде у смислу 

позитивне мотивације, убудуће морамо више пажње посветити овом питању. Средња 

оцена добијена у овој области је 3,29. 

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. Средња оцена добијена у овој области је 3,57. 

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

самокритичност, критичко расуђивање и одговорност (83%). Мање им је важно да се 

баве неким, по њима,ање 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. Средња оцена добијена у овој области је 

3,41. 

У школској 2017/2018. Године у Школи за основно музичко васпитање и 

образовање „Петар Коњовић“ Бечеј, у оквиру пројекта „Самовредновање и вредновање 

рада школе“ овај процес спроведен је у области: Настава и учење. 

У области Настава и учење сагледали смо 4 подручја вредновања: 

1. Планирање и програмирање 

2. Наставни процес 

3. Учење 

4. Праћење и напредовање ученика 

Из  области  НАСТАВА И УЧЕЊЕ је присутно више јаких, него слабих страна. 

Више пажње треба посветити припремама за час. 

Више пажње треба посветити међусобној сарадњи међу ученицима. 

Треба више подстицати ученике на учење путем открића, као и да при вредновању 

знања одељење да своје мишљење. 
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Рад на унапређивању квалитета рада школе редовним планирањем и припремањем, 

одржавањем огледних часова, ставрањем школе по мери детета водећи рачуна о 

индивидуалним потребама, могућностима и способности ученика. 

У школској 2018/2019. године у Школи за основно музичко васпитање и 

образовање „Петар Коњовић“ Бечеј, у оквиру пројекта „Самовредновање и вредновање 

рада школе“ овај процес спроведен је у области: РЕСУСИ. 

Упитник за самовредновање и вредновање рада школе реализован је на узорку 

од  25 наставника. 

 У области Ресурси сагледали смо 4 подручја вредновања: 

6.1. Људски ресурси 

6.2. Материјално технички ресурси 

6.3. Финансијски ресурси 

6.4. Ресурси локалне средине 

Просторни услови (учионице, кабинети, пратеће просторије, двориште), опрема 

и намештај одговарају нормативима и адекватно се одржавају. Школа доприноси 

стварању безбедног, пријатног и стимуалативног окружења.  Опис нивоа остварености – 

ниво 4  

Школа располаже потребним и адекватним наставним средствима (нотне књиге, 

интерактивна табла, компијутери), који су очувани и у функцији разноврсних метода и 

облика рада са ученицима. Опис нивоа остварености – ниво 4  

Сви материјално технички ресурси су доступни наставницима и ученицима и у 

функцији су наставних и ваннаставних активности. Ученици и наставници их ефикасно 

користе.  

Предлог за унапређивање материјално-техничких ресурса: 

-потребно је унапредити интернет у школи, како би у свим учионицама био 

доступан настаницима за будуће време и како би се могли водити електронски 

дневници и наравно опремити школу са потребним рачунарима.  

 

 

 

У школској 2020/2021. године у Школи за основно музичко васпитање и образовање 

''Петар Коњовић'' Бечеј, у оквиру пројекта  ''Самовредновање и вредновање рада школе'' 

овај процес спроведен је у области: Подршка ученицима. 

  

 

У области Подршка ученицима сагледали смо 4 подручја вредновања: 

 

1. Брига о ученицима 

2. Подршка учењу 
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3. Лични и социјални развој 

4. Професионална орјентација 

 

Упитник за самовредновање и вредновање рада школе реализован је на узорку од 15 

ученика, 10 наставника и 15 родитеља. 

  

  

 Добијени су следећи резултати: 

 

Јаке стране:  

У оквиру ове области дошли смо до сазнања да се сви у школи подстичу на 

толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу, бригу о другима. Наставници су 

свесни да је њихово понањање пример ученицима, родитељима и колегама и да је 

школа место где се негује позитивна емоционална клима. 

 

 

Слабе стране  

Требало би више пажње посветити ситуацијама када ученик има емоционалне, 

социјалне и здравствене проблеме и поводом тога да зна коме треба да се обрати, 

Област самовредновања где је потребно уложити више времена и труда је 

професионална оријентација, а посебно понуда разноврсних информација у вези даљег 

школовања, припрема ученик за доношење одлука о даљем школовању. 

 

 

 

 

 

 

. 
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8.4. SWOT АНАЛИЗА 
 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

-довољан број уписаних ученика 

-стручан наставни кадар 

-постојећа слика о школи у јавности 

-квалитетан и посвећен кадар 

-добра сарадња са родитељима 

-редовно и квалитетно извођење наставе 

-позитиван утицај на развој личности 

-руковођење школом 

-љубав према музици 

 

-стара зграда  

-недостатак учионица за вежбање  

-недостатак довољног броја 

инструмената за изнаjмљивање 

-недовољно простора за ширење 

-низак степен мотивације за посете  

културним дешавањима код ученика  

-недовољна професионална оријентација 

 
 

МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ 

-локација школе у центру града  

- успеси на такмичењима  

- отвореност за сарадњу са различитим  

институцијама ( предшколске установе,  

основне школе, Културни центар,  

Градска библиотека, Дом за стара лица,  

друге музичке школе..... )  

- концерти у школи и у Дому културе 

- школска такмичења, учествовање што 

више ученика са свих одсека 

- промоција најуспешнијих ученика  

(концерт, награђивање)  

-учешће у међународним пројектима 

-организација међународних такмичења 

- проширивање сарадње са другим  

музичким школама у земљи и  

иностранству  

-стручно усавршавање наставника и обуке 

-смањење броја новоуписаних ученика  

-ограничене финансије 

-наметнуте административне, 

обесхрабрујуће обавезе 

- застарели Наставни планови  

- реформе уметничког образовања  

-недостатак финансијских средстава 

 

 

На основу пажљивог разматрања SWOT анлизе дефинисани су стратешки 

циљеви – приоритети  како би се утицало на идентификоване слабости и претње. За 

сваки стратешки циљ је дефинисан низ специфичних активности које би искористиле 

снаге и могућности. Штавише, предложен је и оперативни план који је укључио 

стратегије, специфичне активности, расподелу одговорности, мерила успешности као и 

временски оквир у коме се све те активности морају обавити. 
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9. ПРИОРИТЕТИ 
 

1. Област образовна ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА – Учествовање што више ученика са 

свих одсека  на такмичењима  

2. Oбласт ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА – Професионална оријентација ученика 

3. Област ЕТОС – Унапредити сарадњу са другим школама (Музичка школа „Јосип 

Руњанин“, Винковци, Музичка школа Херцег Нови) 

4. Област РЕСУРСИ - Материјално – технички ресурси – Опремање школе са 

модерним електронским уређајима и обогаћење инструменталног фонда 

5. Област НАСТАВА И УЧЕЊЕ-Стручно усавршавање наставника- Увођење 

иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика (дигитализација) 

 

 

Област промене: Постигнућа ученика 

Учестала јавна наступања 
 

Стандард: 3.2.5.   Ученици који похађају часове додатног рада остварују напредак у 

складу са програмским циљевима и индивидуалним потребама. 

 

Образовни 

задаци 
Активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

-Обогатити 
ваннаставну 

активност 

 
 

-Прикупљање 
предлога од стране 

стручних актива 

-План додатног рада 
ученика који 

учествују на јавним 

наступима 
-Појачан рад са 

ученицима (учестала 

додатна настава) 

 

-Наставници, 
-Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, 
Стручна служба 

У току школске 
године 

-Стицање позитивних 

искустава 

-Побољшање угледа 
школе 

-Јачање социјалних 

вештина 

 
 

 

 

-Учествовање на 

такмичењима 

-Наставници, 

-Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 
установе, 

-Стручна служба 

У току школске 

године 

 

 

Евалуација  

 

критеријум успеха инструмент 

евалуације 

носилац 

активности 

Време реализације 

Боља постигнућа Анализа Педагог У току другог 
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ученика прикупљених 

података - анкета 

полугодишта 

 

 

Област промене: Подршка ученицима 

Професионална оријентација ученика 
 

 

4.2.4.  Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстиче се професионални развој 

ученика, односно каријерно и саветовање 

 

Образовни 

задаци 
Активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

-Упознавање ученика 

и родитеља о 

могућностима даљег 
музичког школовања 

 

-Разговори са 

наставником и 

стручном службом, 
информисаност 

путем сајта и огласне 

табле и 
информативног 

материјала 

 

 

Наставник и стручна 

служба 

Крај првог 

полугодишта,  

друго полугодиште 
 

-Упознавање са 
средњим школама у 

Војводини 

-Упознавање са 
смеровима које школа 

нуди и 

инструментима 

 

Организоване посете 
средњим музичким 

школама (Нови Сад, 

Суботица, 
Зрењанин...) 

 

Директор, 
наставник и педагог 

 

У току школске 
године 

 

-Подршка 

талентованим 

ученицима који се 
припремају за 

пријемни испит у 

средњој школи 

-Обезбеђивање 

стипендије  

-Повезивање и 
сарадња са 

аставницима из 

средње школе 

Стручна служба – 

педагог, 

Наставник 
инструмента 

У току школске 

године 

 

 

Евалуација  

 

критеријум успеха инструмент 

евалуације 

носилац 

активности 

Време реализације 

Информисаност о 

могућностима уписа у 

средњу школу 

Прикупљање 

података 

Стручна служба 

и наставници 

 

На крају школске 

године 

 

 

 

Област промене: Етос 
Унапредити сарадњу са другим школама (Музичка школа у Винковцима и Херцег Новом) 
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Стандард: 5.5.3. Наставници нова сазнања и искуства размењују са другим колегама у 

установи и ван ње 

 

Образовни 

задаци 
Активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Неговање 

професионалне 

сарадње са другим 

школама 

Израда акционог 

плана посете 

музичких школа у  

Винковцима и 

Херцег Новом 

 

 

Директор, 

Тим за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, 

Наставници 

 

У току школске 

године 

Организација 

заједничких 

наступа, посета 

-Консултације, 

предлози са 

колегама, 

-концерти, 

-мастер клас и 

округли сто 

Директор, 

Наставници, 
 

 

У току школске 
године 

 

 

 

Евалуација 

 

критеријум успеха инструмент 

евалуације 

носилац 

активности 

Време 

реализације 

Успешна сарадња са 

другим школама 

-Извештај тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе од школске 

2021. до 2025.године 

-Директор 
-Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе, 
-Наставницидиректор 

 
У току школске 

године 

 

 

Област промене: Ресурси 

Опремање школе са модерним електронским уређајима и обогаћење 

инструменталног фонда 

 

Стандард: 6.5.1 

Директор обезбеђује оптимално коришћење материјално-техничких средстава 

 

Образовни 

задаци 
Активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Обезбедити 
набавку потребних 
наставних 
средстава у циљу 
подизањаквалитета 
наставе 

Аплицирање на 
актуелне 
конкурсе 
Обезбеђивање 
финансијских 
средстава 
Предлози за нову 
опрему 
Подучавање 

Директор 

 

 

Стручна већа, 

Секретар школе 

У току школске 
године 
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наставника за 
њихово 
коришћење, 
 

Обезбедити нови 

пианино, хармонике и 

кларинети 

 

Прикупљање 

понуде 

Директор и секретар, 

администрација 

У току школске 

године 

 

 

Евалуација  
 

критеријум успеха инструмент 

евалуације 

носилац 

активности 

Време 

реализације 

Обезбеђена наставна 

средства 

Приказ Уговора о 

куповини 

 

Директор и 

секретар 
администрација 

У току школске 

године 

 

 

Област промене: Настава и учење 

Стручно усавршавање наставника 

 

Стандард:  

2.1.6. Наставник функционално користи постојећа наставна средства и ученицима 

доступне изворе знања 

 

Образовни 

задаци 
Активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализације 

Стручно 

усавршавање 

наставника 

Похађање семинара и 

других облика 

стручног 

усавршавања 
 

Наставници 

директор 

У току школске 

године 

Дигитализација 

наставе, иновација 

наставних средстава 

и метода 

 

Обука у коришћењу 

наставних средстава 

Свих наставник акроз 

наставничк авећа и 

тимове 

 

Наставници 

директор 

У току школске 

године 

 
 

Евалуација 

 

критеријум успеха инструмент 

евалуације 

носилац активности Време 

реализације 
Савладавање 

коришћења 
наставним метода и 

средстава 

 

Извештаји са 

реализованог 
семинара, са обука и 

наставничких већа 

Наставници, директор, 

педагог 
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10.ПЛАНОВИ УНАПРЕЂЕЊА 
 

 

10.1. ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И    

ЗАНЕМАРИВАЊА УЧЕНИКА 

 
 

 Доношењем Закона о ратификацији Конвенције УН о павима детета (''Службени 

лист СФРЈ''- додатак: Међународни уговори, бр. 15/90 и ''Службени лист СРЈ''- додатак: 

Међународни уговори, бр. 4/96 и 2/97), држава се обавезала да предузме мере за 

спречавање насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини и обезбеди 

заштиту детета. Законом о основама система образовања и васпитања (''Службени 

гласник РС'' бр. 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05 и 101/05) дефинисано је да се права 

детета и ученика остварују у складу са потврђеним међународним уговорима и да је 

установа дужна да обезбеди њихово остваривање. 

 

 Ради реализације ових циљева израђен је Посебни протокол за заштиту деце и 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно- васпитним установама 

(у даљем тексту: Посебни протокол). Посебни протокол је обавезујући за све који 

учествују у животу и раду образовно- васпитне установе, намењен је деци, ученицима, 

васпитачима, наставницима, директорима, стручним сарадницима, помоћном и 

административном особљу, родитељима и старатељима и представницима локалне 

заједнице. Посебни протокол разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или 

дешавања насиља, злостављања и занемаривања, али пружа и оквир за превентивне 

активности ради унапређења стандарда за заштиту деце и ученика. 

 Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или 

невербалног понашања, које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање 

здравља, развоја и достојанства деце и ученика. 

 

Циљеви програма: 

 стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

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

школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања 

 дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у 

ситуацијама насиља 

 информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за 

заштиту од насиља 

 спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља 

 успостављање система ефикасне заштите 

 праћење и евидентирање врста и учесталости насиља 

 саветодавни рад са ученицима са циљем ублажавања последица насиља 

 

Задаци: 
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 сензитизација колектива школе и ученика о проблему вршњачког насиља 

 едукација о проблемима насиља 

 уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у школи 

 тимски рад на смањењу количине насиља у школи 

 комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, MУП, Дом 

здравља, психолози и др.) 

 Програм: 

 упознавање наставника, родитеља и ученика са Посебним протоколом 

 прецизно дефинисање обавеза родитеља и школе у процесу обезбеђивања 

сигурне школске средине 

 сарадња са надлежним службама 

 

Активност Начин 

реализације 

Време 

реализације 

Носилац 

реализације 

Формирање Тима за заштиту ученика од 

насиља, координатора и записничара 

Разматрање, 

анализа, 

договор 

Август Директор, 

Наставничко 

веће, педагог 

Израда Програма заштите ученика од 

насиља 

Анализа, 

дискусија, 

закључци 

Септембар Директор, 

чланови тима 

Упознавање нових чланова Тима и на- 

ставника са Посебним протоколом и 

осталим подзаконским актима школе 

Упознавање, 

дискусија 

Септембар Директор, 

чланови тима 

Наставни час посвећен програму 

превенције насиља 

Упознавање, 

дискусија, 

предлози и 

сугестије 

Октобар Чланови тима 

Сарадња са институцијама и органи- 

зацијама (Центар за социјални рад, 

Диспанзер за ментално здравље, МУП, 

невладине организације)  

Сарадња, 

саветовања 

 

Током целе 

школске 

године 

 

Директор, 

координатор 

тима, педагог 

Увођење дежурстава наставника у школи Разматрање, 

анализа, 

договор 

Током целе 

школске 

године 

Директор 

Интервентне активности  по потреби Интервенција Током целе 

школске 

године, по 

потреби 

Чланови Тима, 

наставници, 

управа школе, 

институције, 

педагог 

Евалуација реализације програма и 

акционог плана Тима; смернице за 

наредну школску годину 

Анализа Децембар, 

јун 

Директор, 

чланови Тима 

 

 
10.2  ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И 

НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА РАДА 
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Даровитост је високо развијена способност, било општа, било нека специфична, 

која омогућава натпросечна постигнућа у одређеном конкретном подручју. Таленат је 

даровитост у једном ужем подручју, музички таленат. 

Рад са даровитим ученицима се одвија кроз следеће етапе: 

 

 

Идентификација 

 

Прво је потребно сензибилисати наставнике за препознавање таквих ученика и 

сигнализирање одељенском старешини, родитељу, ПП служби, Стручном тиму за 

инклузивно образовање. Могуће кроз чек листе – укључују се наставници, одељенске 

старешине, родитељи, ученици, стручни сарадници. Селекција – кроз психолошке 

тестове, тестове знања. 

 

Образовна решења 

 

Обогаћивање програма и диференцијација курикулума – било кроз 

индивидуализацију, било кроз ИОП 3 (процедура се изводи у складу са законским 

документима и налази се у документацији Стручног тима за инклузивно образовање). 

Када се изврши идентификација надарених/талентованих ученика и одреди се 

степен/ниво на коме ће се радити са њима, планиране активности могу бити следеће, 

зависно од конкретног случаја: 

ВАН РЕДОВНЕ НАСТАВЕ 

−слободне активности 

−додатна настава 

У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ 

− Прилика да брже прође кроз базично градиво; 

−Самосталан истраживачки рад; 

−Рад са ментором; 

−Сложенији задаци, нерутински задаци, виши нивои знања, висока индивидуализација; 

−Задаци који су блиски ономе што заиста раде стручњаци из датог домена; 

−Дивергентни задаци, они који омогућавају различите приступе и различита решења; 

−Коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави; 

−Флексибилни временско-просторни услови за рад; 

−Едукативни излети и посете различитим институцијама; 

−Гостујући предавачи; 

−При свему томе, потребно је на нивоу школе, а свакако код сваког наставника 

подстицати ауторитет који се гради на експертизи, а не на позицији моћи, као и 

развијати код ученика доживљај да се његове способности виде, цене и подржавају, као 

и прилику да комуницира са својим интелектуалним вршњацима. 

 

Мотивисање напредних и талентованих ученика 
 

 Добијање одређених повластица (награде) за резултате на такмичењима, учешћу 

на разним манифестацијама, фестивалима... или за изузетне резултате у неком другом 

облику активности; 

− Јавно похваљивање на сајту школе или у неком другом медију; 

−Укључивање у презентацију школе. 

 

Образовна решења 
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Груписање по способностима на настави солфеђа или групне наставе. 

 

Организацијом наставе ученици сличног нивоа/профила способности сврставају се у 

једну групу ради засебног рада и/или подучавања. Суштина ове мере није да се даровит 

ученик раздвоји од својих вршњака просечних способности, већ да се у настави „споји“ 

с онима који су му по способностима слични. Груписање је мера која непосредно излази 

у сусрет потреби даровитих ученика да размене и одмере знања са себи сличнима. 

 

Облици груписања по способностима 

 

 Ученици изузетних способности током дужег временског периода нпр. једног 

образовног циклуса раде у засебној групи 

 Периодично или привремено окупљање даровитих ученика у једну групу 

понекад само за време трајања неке наставне активности у оквиру једног 

часа. 

 

„Група даровитих“ функционише унутар постојећих класа и школе. 

Флексибилно груписање унутар класе, омогућава да ученици виших способности или 

компетенција у некој области по потреби имају другачије задатке и активности од 

остатка класе.  

 

Убрзавање (акцелерација) 

 

 Ученику се омогућава да брже пређе наставни програм или неки његов део, односно 

да започне учење по одређеном програму на ранијем узрасту него што је то 

предвиђено. 

 Ниво напредности наставе прилагођава се способностима и предзнању ученика, тј. 

његовој спремности да овладава новим садржајима, а све са циљем да се обезбеди 

одговарајући степен новине и изазова у учењу. 

 Одређено градиво обрађује за краће време или се ученику дозвољава да прескочи 

обраду оних делова градива које је већ усвојио. 

 Скраћује се укупно време које ученик проводи у формалном образовању и 

дозвољава му се раније упознавање са напреднијим садржајима. 

 

Ефекти убрзавања 

 

Даровити ученици изложени убрзавању имају и позитивније ставове према школи, 

праве амбициозније изборе за даље школовање, освајају више награда и стичу више 

професионалне квалификације него једнако способни ученици који нису учили убрзано. 

Убрзавање је рутинска мера подршке даровитим ученицима, која не штети психичкој 

добробити даровитих ученика ни на краћи, ни на дужи рок. Ученици уче само оно што 

не знају, пружи им се одговарајући ниво изазова, и створа време за шире и дубље 

сазнавање 

 

Обогаћивање  

 

Настава се обогаћује тако што је ученик изложен другачијим садржајима односно 

методама рада од оних који су у редовном програму.  
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Облици обогаћивања  

 

Обогаћивање има више форми: 

 

• обогаћивања које се спроводи у редовној настави 

 • обогаћивање које се дешава ван редовне наставе 

 • обогаћивање евентуално и ван школе 

 

 

 

Програм укључивања талентованих ученика у екстерна и школска 

такмичења 
 

Циљ: 

 • Максимално искориштење талента и способности код ученика, формирање 

комплетних музичких извођача у складу са основношколским узрастом. 

 

Задаци програма укључивања: 

 • Идентификовати талентоване ученике 

 • Омогућити сваком таквом ученику убрзани развој кроз припреме за такмичење и 

наступе на њима 

 • Упознати ученика са принципом промишљеног вежбања 

 • Пратити резултате са такмичења и повезивати све наставнике из стручних већа који 

предају ученику 

 • На време реаговати ако се током процеса припрема десе неке непредвиђене или 

негативне реакције код ученика (услед појачаног напора, стреса, преоптерећености) 

 

 

 

10.3. ПЛАН ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 
 

За дете и ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, 

инвалидитета других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, 

установа обезбеђује отклањање комуникацијских препрека и доноси индивидуални 

образовни план. 

 Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања 

детета и ученика у редован образовно- васпитни рад и његово осамостаљивање у 

вршњачком колективу. Индивидуални образовни план доноси педагошки колегијум, на 

предлог стручног тима за инклузивно образовање. Наставник, при планирању свог рада, 

усклађује свој план са индивидуалним образовним планом детета. 

 

 

          Израда ИОП за ученике којима је потребна додатна подршка Наставници 

посвећују посебну пажњу ученицима који спорије напредују, и којима је потребна 

додатна подршка. Ради се на јачању мотивације и заинтересованости ученика, као и на 

давању подршке у свим областима где је то потребно, имајући у виду и јаке стране 

ученика на које се могу ослонити. Ученицима су понуђене различите ваннаставне 

активностима у којима могу учествовати. 
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Активност Време 

реализације 

Носилац реализације 

Формирање Стручног тима за 

инклузивно образовање 

Јун Директор 

Сачињавање оперативног плана рада 

Стручног тима за инклузивно 

образовање 

Септембар  Стручни тим за инклузивно 

образовање 

Имплементација плана рада Стручног 

тима за инклузивно образовање у 

Годишњи план рада школе 2021/22. 

До 15. Септембра 

2021 

Педагог школе 

Индетификација ученика са сметњама 

у развоју 

Септембар,  

током године 

Педагог, предметни 

наставници, родитељи, друге 

институције 

Сачињавање индивидуалних 

образовних планова у складу са 

потребама ученика 

Током године Стручни тим за инклузивно 

образовање, родитељ, 

Педагошки колегијум 

Евалуација напретка ученика који 

наставу похађају према ИОП-у 

Децембар, 

јануар 

Стручни тим за инклузивно 

образовање, Педагошки 

колегијум 

Сензибилизација родитеља за 

проблеме детета 

(предавања, разговори) 

Током године Педагог, одељенски 

старешина, родитељи 

Израда плана стручног усавршавања 

професора за инклузивно образовање 

Прво 

полугодиште 

Директор, стручни тим за 

инклузију 

Сарадња са ШУ Нови Сад Током године Координатор 

Сарадња са МИО мрежом Током године Координатор 

Успостављање сарадње са 

установама, удружењима, 

појединцима, другим школама и ин- 

ституцијама подршке инклузији 

Током године Директор, стручни тим за 

инклузију 

Евалуација рада Стручног тима за 

инклузивно образовање 

Децембар, јун Педагошки колегијум 

 

 
10.4. ПЛАН ПРИПРЕМЕ ЗА ЗАВРШНИ (ГОДИШЊИ) ИСПИТ 

 

 

План припреме за годишњи испит обухвата следеће активности:  
формирање испитних одбора за годишњи испит за текућу школску годину до 20. септембра 

(испитни одобор за годишњи испит именује наставничко веће) 

до 20. новембра стручна већа за инструмент усвајају предлог композиција за годишњи испит из 

инструмента; 

до 20. новембра стручно веће наставника теоријских предмета усвајају предлог тема за 

годишњи испит 

утврђивање броја пријављених ученика за одређени испитни рок 

именовање трочлане комисије за полагање годишњих испита, у којој су најмање два члана 

наставници који испуњавају услове за извођење образовно васпитног рада из истог или 

сродног наставног предмета 
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наставничко веће школе именује и председника комисије који је одговоран за исправност 

одржавања испита 

утврђивање распореда полагања годишњих испита 

припремање спискова и записника за полагање годишњих испита 

утврђивање исправности начина полгања годишњих испита ( свирање са нотног листа или 

напамет). 

на основу утврђених појединачних потреба ученика, доноси се одлука о индивидуалном 
програму подршке за припрему и полагање годишњег испита 

одлуку о ослобађању полагања годишњег испита на предлог наставника класе, доноси 

Наставничко веће школе 

сваки ученик обавештен је о обавези приступања годишњем испиту да би добио уверење о 
завршеном разреду 

у обавештењу наведена је могућност да ученик приступи полагању годишњег испита у јунском 

или августовском року. ученик својим потписом потврђује да је примио ово обавештење. 

испит се обавља појединачно за сваког ученика 

наставничко веће одређује време полагања испита о чему извештава ученике преко огласне 

табле школе 

верификовање начина доношења оцена на наставничком већу 

реализација годишњих испита 

утврђивање успеха ученика на годишњим испитима Реализација годишњих испита 

годишњи испити се организују у два испитна рока, јунском и августовском тако да њихово 

одржавање не утиче на редовно извођење образовног рада 

ученик који има на крају другог полугодишта позитивне оцене из свих наставних предмета, и 
савлада одређене наставне садржаје може се пријавити за полагање испита у року којем он 

жели, до краја школске календарске године 

о сваком испиту се води посебан записник у коме се уписују генералије ученика. • испитни 

записник потписују сва три члана испитне комисије 

испит не може почети ако комисија нема прописано испуњену пријаву ученика.  

• податке о ученику у испитном записнику дужан је да унесе сваки предметни наставник за 

ученике своје класе, да их преда секретеријату школе где се уводе у деловодник школе и 

предају председнику комисије 

испит се обавља појединачно за сваког ученика 

на годишњем испиту из инструмента комисија утврђује оцену на основу показаног знања и 

вештина на испиту 

за време трајања испита морају бити присутна сва три члана испитне комисије 

директор школе по службеној дужности може присуствовати испиту, са правом утицаја на 

правилност доношења оцене 

уколико примети неке неправилности председник комисије или директор, могу тражити да се 

испит поништи, председник комисије или директор школе имају право да обуставе даљи ток 
испита и да хитно известе наставничко веће школе о разлогу доношења такве одлуке 

наставничко веће доноси одлуку да се оформи нова комисија која ће накнадно испитати 

ученика 

директор школе је у поновљеном случају полагања испита обавезно председник комисије 

одлука комисије у поновљеном случају је коначна 

након извршених испита сваки наставник благовремено на огласној табли школе обавештава 

ученике о резултатима годишњих испита 

наставник је дужан да саопшти резултате ученикасвоје класе на родитељском састанку, да им 
изда сведочанства, књижицу и да резултате испита унесе у матичну књигу ученика и дневник 

рада 

 

 

10.5. ПЛАН МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ ОСИПАЊА УЧЕНИКА 
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У складу са карактеристикама образовног система, школе, као и карактеристика 

ученика, неопходно је спровести следеће мере: 

 

• Анализирати упис ученика у први разред, број бодова на упису, ученичку 

документацију 

 • Израдити социјални упитник, анализирати резултате и упознати наставнике са 

резултатима 

 • Праћење рада и успеха ученика на седницама одељенских већа 

 • На основу извршених анализа прилагодити облике, методе и технике рада, 

оцењивање, као и стандарде постигнућа 

 • Праћење успеха и помагање у превладавању неуспеха путем упућивања у методе 

ефикаснијег учења 

 • Појачан васпитни рад са ученицима који имају дисциплинске проблеме 

 • Повећање броја часова допунске наставе 

 • Праћење броја оправданих и неоправданих изостанака и отклањање узрока 

изостајања 

 • Праћење броја ученика који се испишу 

 • Подршка ученицима из социјално-економски нестимулативних средина 

 • Јачање атмосфере припадања школи, путем ангажовања ученика у различитим 

ваннаставним активностима 

 • Оснаживање ученика и мотивисање за учење и боравак у школи 

 • Организација родитељских сасатанака на којима се дају информације о каријерном 

развоју у сарадњи са предметним наставником 

 • Индивидуални саветодавни рад са учеником и родитељима ученика у циљу 

превладавања криза током школовања 

 • Стручно усавршавање наставника 

 • Сарадња Тима за инклузивно образовање, Тима за борбу против насиља злостављања 

и занемаривања, Тима за самовредновање, Тима за каријерно саветовање и вођење и 

Стручног актива за развојно планирањe 

 

 

 

10.6. ПЛАН САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

 

Ради остваривања васпитних циљева неопходна је свестрана, континуирана и 

активна сарадња школе и друштвене средине. Ученици који желе да се баве програмима 

културе и истраживања изван школе укључују се у разне активности клубова, удружења 

и музичких удружења које код младих талентованих личности помажу да се оствари 

посебна склоност ка уметности или уметничком стваралаштву. 

 

Школа са јединицом локалне самоуправе остварује сарадњу у следећим 
подручјима деловања: 

 - у области реализације инвестиционог одржавања школског објекта 

- у области остваривања превенције насиља деце/ученика 

 

- у области реализације планираних ваннаставних активности 

- у области реализације културних манифестација у организацији 
јединице локалне   самоуправе 

            - у области заједничког планирања међународне сарадње 
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10.7.  ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА 
 

Ради утврђивања васпитно- образовних задатака и разматрања питања која су од 

заједничког интереса за живот и рад школе,оствариваће се стална сарадња школе и 

родитеља ученика. Сарадња ће се огледати у индивидуалним и другим родитељским 

састанцима. Сваки одељенски старешина одржаће најмање два одељенска родитељска 

састанка у току године. Индивидуални састанци одржаваће се са родитељима чија деца 

имају специфичне проблеме у савлађивању градива, проблеме дисциплине и 

нередовног долажења на наставу. Контактираће се родитељи талентованих ученика, 

ради што бољег савлађивања градива. Индивидуални родитељски састанци одржаваће 

се по потреби. 

 

Због епидемиолошке ситуације претходне две године изазване вирусом COVID 

19, били смо принуђени на посебан облик рада, и стога планирамо да родитеље више 

укључимо у рад Музичке школе и напредовање њихове деце. 

 

 

Сарадња одељенског старешине и родитеља 

 

Укључивање родитеља у свој рад  

Грађење добрих односа са родитељима у циљу  стварања добре сарадње 

• доводите госте који би говорили о темама које интересују родитеље 

позовите ученике да присуствују родитељским састанцима 

редовно пишите родитељима или разговарајте с њима телефоном 

задајте ученицима домаће задатке који захтевају разговор с родитељим 

укључите родитеље у школске и одељењске активности... 

Тражите информације од родитеља и 

остварите контакт 

Ако ученик показује знаке упозорења (крши 

правила понашања ризично се понаша у односу на 

сопствену или безбедност других) ступа се у 

контакт с његовим родитељима. 

Документујте и пратите 

Направите писмену забелешку о састанку 

забележите све битне податке све закључке и 

договоре које сте постигли. 

 

Наставник остаје у контакту с родитељима и прати поштује ли се договор, тј. прати 

даље понашање ученика и све промене евидентирате у евиденционом листу ученика, 

или другом виду документације 

 

Школа се самостално и у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе 

стара о обезбеђивању и унапређивању услова за развој образовања и васпитања.  

 

 

10.8. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

НАСТАВНИКА И УНАПРЕЂЕЊА ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА 
 

 Потребно је стално педагошко-психолошко усавршавање наставника због 
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сложености његове функције у образовно-васпитном раду. Усавршавање наставника је 

битна претпоставка успешног образовног рада и мора бити стална. Стручно 

усавршавање обављаће се током године индивидуалним усавршавањем: праћењем и 

проучавањем литературе из своје области и техничком припремом на инструменту. 

 

 На нивоу стручних актива, усавршавање ће се обављати обрадом стручних тема, 

заједничком анализом и сарадњом са познатим музичким педагозима из других школа. 

Стручни актив је обавезан да Годишњим планом и програмом предвиди обрађивање 

теме из области стручног усавршавања наставника, као и  увођење иновација у 

наставни процес. 

 Током школске године организоваће се учешће наших наставника на 

семинарима, а у складу са Каталогом програма стручног усавршавања запослених у 

образовању за школску 2020/2021. И 2021/2022. годину. Правилником о сталном 

стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника  

(''Сл.гласник РС'' бр. 81/2017 и 48/2018) прописано је да се стално стручно усавршавање 

наставника, васпитача и стручних сарадника остварује по посебним програмима, који 

могу бити обавезни и изборни, и да је наставник, васпитач и стручни сарадник дужан да 

у току 5 година похађа најмање 100 часова програма, од чега најмање 80 бодова из 

одобрених програма стручног усавршавања. Такође, у оквиру пуног радног времена, 

наставник, васпитач и стручни сарадник има 64 сати годишње различитих облика 

стручног усавршавања- 20 сата право на плаћено одсуство ван установе, ради похађања 

одобрених скупова и програма, а 44 сата предузима установа у оквиру својих развојних 

активности. 

 

Потребе и приоритете стручног усавршавања школа планира на основу: 

 
Исказаних личних планова професионалног развоја наставника, стручног сарадника 

резултата самовредновања 

резултата вредновања квалитета рада школе 

извештаја о остварености стандарда постигнућа 

других показатеља квалитета образовно-васпитног рада 

у складу са потребама и приоритетима образовања и васпитања ученика 

• на основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника, и 
стручног сарадника у школи • К1- компетенција за уже стручну област • К2 - компетенција за 

подучавање и учење • К3 - подршку развоју личности детета и ученика • К4 - комуникацију и 

сарадњу 

 

 

Стално стручно усавршавање остварује се кроз активностима 

 
извођењем угледних, односно огледних часова, и активности са дискусијом и анализом; 

приказом стручне књиге, приручника, истраживања, студијског путовања и стручне посете са 
обавезном анализом и дискусијом; 

• учешћем у истраживањима, пројектима образовно-васпитног карактера у школи, 

семинарима који се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова 

 

Лични план професионалног развоја наставник, и стручни сарадник сачињава на 

основу: 
• систематског праћења свог образовно-васпитног рада 

лизирања и вредновања свог образовно-васпитног рада, 

развоја компетенција, 
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• свог напредовања и професионалног развоја, 

уважавајући податке из стручно-педагошког надзора и спољашњег вредновања 

 

 

 

Појединац има слободу да сам врши избор одобрених програма на којима ће 

присуствовати, и сам је одговоран за остваривање свог плана стручног усавршавања ван 

установе. 

 

План похађања семинара за наредни период 

Акредитовани семинари Компетенција Приоритет Број 

бодова 

Музика уз помоћ рачунара К1 П1 32 

Корелација наставе солфеђа са инструменталном 

наставом 

 

К1 

 

П3 

 

8 

Вештина комуникације између ученика и 

наставника као предуслов напредовања 

ученика 

 

К4 

 

П4 

 

16 

Јавни говор- технике излагачке писмености 

 
К4 П3 8 

 

 

 

10.9.  ПЛАН МЕРА УВОЂЕЊА ИНОВАТИВНИХ МЕТОДА 

НАСТАВЕ, УЧЕЊА И ОЦЕЊИВАЊА УЧЕНИКА 

(ДИГИТАЛИЗАЦИЈА) 
 

Савремени свет у коме живимо доноси многе промене са којима морамо сви 

научити да живимо, па тако је и сама настава прожета са иновацијама и новом 

образовном технологијом. Наставници перманентно усавршавају своје професионалне  

комептенције ау те компетенције бисмо свакако могли уврстити и дигиталне 

компетенције  као неопходност подизања квалитета рада школе. 

 

Као врста наставе је све учесталија настава на даљину, и њене могућности су све 

веће,  али је неопходно да се наставници обуче да користе савремену комуникацину 

опрему из следећих разлога: Дигиталнe компетенције подразумевају скуп знања, 

вештина, ставова, способности и стратегија неопходних за квалитетно коришћење 

информационо-комуникационих технологија и дигиталних медија, а са циљем 

промишљеног, флексибилног и безбедног унапређивања процеса наставе и учења и 

других активности у вези са наставом. 

 

Дигитална технологија доприноси да у учионици: 

 
наставници прате напредак ученика добијајући више детаља о њиховим тренутним вештинама, 

осигуравајући довољно диференцирану наставу прилагођену брзини рада и могућностима 

https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=225
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=225
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=87
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=87
https://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=87
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ученика 

наставници омогућавају ученицима приступ ресурсима за учење и изван школе 

ученици уче брзином, која им највише одговара, пролазе кроз материјале за учење - неки 
ученици могу брже да долазе до нових материјала који за њих представљају изазов, а 

ученицима, којима је потребно више времена, омогућава да се врате на градиво са којим су 

имали потешкоћа 

комуникација са родитељима буде подржана на такав начин да се они максимално укључе у 

живот свог детета у школи. 

 

 

Дигитална технологија помаже: 

 
да мотивишете и смислено укључите ученике у наставни процес 

да унапредите вештине и знања својих ученика, њихове социјалне компетенције и шансе за 

запошљавање у непосредној или даљој будућности. 

да будете у контакту са својим ученицима и изван оквира учионице 

приликом коришћења дигиталне технологије материјали који се користе на часу су далеко 

конкретнији 

наставни садржаји су приступачнији свим ученицима 

приликом коришћења дигиталне технологије часови су занимљивији и испуњени 

релевантнијим садржајима за ученике 

приликом коришћења дигиталне технологије ученици су више мотивисани за рад, а часови су 

интересантнији 

 

 

 

 

 

 

Председник Школског одбора                                                           Директор школе 

 

 

Биљана Каралић                                                                                 Тамара Крајтмар 
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