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На основу члана 119. став 1. тачка 2 Закона о основама система образовања и
васпитања ( Службени гласник Републике Србије бр.88/17 и 27/18 – други закон и
27/18(II) – други закон), чл. 11. став 1. тачка 2 Статута Школе за музичке таленте у
Ћуприји, наставних планова и програма, Школски одбор је на седници одржаној
13.9.2018.године усвојио

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У
ЋУПРИЈИ
ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ
Увод
Школа за музичке таленте, као уникатна установа у земљи и Балкану, позната је не
само љубитељима културе и уметности, већ и многим грађанима широм земље и
иностранства.
Од самог настанка, Школа за музичке таленте у Ћуприји ради по јединственом
наставном плану и програму. По њему ученици стичу основно музичко образовање,
основно опште образовање, средње музичко и опште образовање.
Школа траје 10 година, а настава се одвија у десет разреда општеобразовне и музичке
наставе. Од 2017. године уведен је и припремни програм који најмлађи ученици могу
да похађају као припремни 1 и припремни 2 разред ( на музичкој настави); припремни
разреди нису обавезни.
Иако опсежан и строг у својим захтевима, наставни план је прилагођен и омогућава
праћење и развијање индивидуалних склоности и способности даровите деце. Пријему
ученика претходи детаљна процедура процене музикалности, након чега се кандидату
може предложити упис.
Наставу у школи изводе професори са посебном препоруком Факултета музичке
уметности у Београду, изврсни педагози и стручњаци у својој области.
Деца oдрастају у условима домског смештаја и своје комплетно музичко и опште
образовање стичу на једном месту, у атмосфери прожетој музиком.
Школа је гудачког смера (виолина, виола, виолончело и контрабас) и могу је похађати
деца од шест до осам година која су музички необразована, а старија уколико већ уче
неки од гудачких инструмената.
За обављање делатности Школа је верификована од стране Министарства просвете
Републике Србије решењем Министра просвете бр. 022-05-406/94-03 од
25.5.1994.године.
Школа је своју делатност уписала у судски регистар који води Трговински суд у
Крагујевцу под бројем 1-420-00, а задња регистрација је извршена 7.12.1998.године
Решењем 2178798.
Школска зграда је саграђена и усељена јануара 1989.године. Зграда је урађена по
пројекту те на тај начин пружа оптималне, односно, услове прилагођене свим
специфичностима које одликују ову школу и чине је јединственом на овим
просторима.
Школа за музичке таленте има мисију, да себи и другим музичким школама обезбеђује
кадрове за рад и одговарајући кадар за оркестре. Школа за музичке таленте има статус
Школе од посебног националног значаја.
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Програмирање рада школе
Годишњи програм рада је документ и најважнији инструмент управљања педагошким
и другим процесима у школи. Он у себи садржи планирање кључних задатака, носећих
тема који се затим распоређују на месеце путем оперативног програмирања рада.
Програмирањем се јасно дефинишу циљеви најважнијих подручја рада школе: циљеви
организације наставе, слободног времена, унапређивање васпитно-образовног рада,
модернизација дидактичко-техничке основе рада, вођење кадровске политике,
награђивање и стимулисање како ученика тако и запослених.
Циљеви се, дакле, могу схватити као идеална слика жељене будућности који одређује
правац рада и развоја школе.
Годишњи програм рада школе је општи програм чији су саставни делови посебни
планови и програми.
Основни захтеви при разради наведених области били би следећи:
a) комплексност програмирања - програмом се разрађују и уређују сви видови
васпитно-образовног рада;
б) конкретност програмирања – програми рада морају бити конкретни тако што ћемо
одговорити на питања: шта, када, ко и како;
в) реалност програмирања – програми рада морају бити реални. Три су елемента за
процену реалности програмирања: кадрови, материјални услови и потребно време за
реализацију. Наиме, приликом поделе послова на носиоце активности треба се имати у
виду стручна оспособљеност кадрова за предвиђене послове, затим треба водити
рачуна о потребним дидактичко – техничким условима за реализацију послова,
потребним материјалним средствима и сл.

Полазне основе
Годишњи план рада школе је основни радни инструмент којим се обезбеђује
рационална, синхронизована и ефикасно организована делатност свих актера у раду
на реализацији образовних и васпитних активности током школске године.
Полазне одредбе за израду Годишњег плана рада Школе су:
Закони:
1. Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС" бр. 88/17,
27/18 – други закон и 27/18(II) – други закон);
2. Закон о музичком и балетском образовању и васпитању („Службени гласник
РС" бр. 51/85, 4/86, 39/93);
3. Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС" бр. 55/13 и
101/17);
4. Закон о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС" бр. 55/13, 101/17 и
27/18-дрзги закон);
Подзаконска акта:
1. Правилник о наставном плану и програму Школе за музичке таленте у
Ћуприји („Сл. гласник РС – Просветни гласник бр. 11/17);
2. Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску
2018/2019 годину („Сл.гласник РС – Просветни гласник бр.10/2018);
3. Правилник о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску
2018/2019. годину („Сл.гласник РС – Просветни гласник бр.10/2018);
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4.

5.

6.
7.
8.

Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи („Сл. гласник –Просветни
гласник" бр. 2/92 и 2/00);
Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада
наставника и стручних сарадника у средњој школи („Сл. гласник РС –
Просветни гласник" бр. 1/92, 23/97 и 2/00);
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл.
гласник РС" бр. 67/2013);
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
(„Сл.гласник РС" бр. 82/2015);
Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и
стручних сарадника („Сл. гласник РС" бр. 81/17,48/18);

Акта Школе:
1. Статут Школе за музичке таленте Ћуприја бр.01-284 од 31.1.2018.године.
Измене и допуне статута бр. 01-1959
2. Правилник о организацији и систематизацији радних места бр.01-789 од
23.3.2018.год.;
3. Правилник о испитима у Школи за музичке таленте у Ћуприји бр. 01-1962од
19.7.2018.год.;
4. Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 01-836 од 29.3.2018.год.;
5. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања бр. 01-838 од 29.3.2018.год.;
6. Правилник о ближем уређивању поступку јавне набавке 01-837 од
29.3.2018.год.;
7. 7.Працилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у
Школи за музичке таленте у Ћуприји бр.01-835 од 29.3.2018.год.;
8. Правилник о раду бр. 01-517 од 28.8.2018.год.;
9. Правилник о понашању ученика, корисника дома, родитеља, наставника,
васпитача и других запослених бр. 01-2629 од 15.9.2017. год.;
10. Правилник о животу и раду и дому Школе за музичке таленте у Ћуприји бр. 012630 од 15.9.2017.год.;
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Услови рада Школе
Објекти наставног рада
Назив објекта

р.б.

бр.
просторија

Учионица за општеобразовну наставу
Учионица за музичку теоријску наставу
Кабинет за индивидуалну наставу и
вежбање
Кабинет за наставу клавира
Камерна сала
Библиотека/нототека/медијатека
Просторија опремљена и прилагођена за
одржавање физичког васпитања и
корективне гимнастике
Дигитална учионица са 10 компјутерских
места
Просторија за клавирске пробе, камерну
музику и читање с листа

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

7
2
30
1
1
1
1
1
1

Табела 1 – Објекти наставног рада

Просторни услови за реализацију социјалне функције школе
р.б.

1.
2.

3.
4.

Назив објекта

бр.
просторија

Кухиња
Трпезарија
Учионица за реализацију васпитног
програма (учење, радионице,
играоница
Клуб ученика

1
1
2
1

Табела 2 – Простор за реализацију социјалне функције школе

Наставничка зборница и кабинети за ваннаставно особље
р.б.

Назив објекта

бр.
просторија

1.

Наставничка зборница

1

2.

Канцеларија за психолога

1

3.

Канцеларије за рад административног особља

7

4.

Канцеларија за референта обезбеђења

1

Табела 3 – Објекти наставног и ваннаставног особља
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Опрема – намештај и наставна средства
Школски намештај за ученике испуњава хигијенске, педагошке и техничке захтеве и
одговара потребама наставе и осталим васпитно- образовним активностима. Постојећи
намештај омогућава ученицима правилно и удобно седење и лако је покретљив.
Све учионице општеобразовне наставе опремљене су следећим намештајем: сто,
столице, АБ катедра, столица за наставника, табла, зидне слике, постери. Две учионице
за ђаке првог и трећег, односно, другог и четвртог разреда су веће површине и осим
основног намештаја садрже и по два велика ормара за одлагање књига и другог
материјала, ТВ и ДВД. Већа површина наведене две учионице омогућава промену
начина седеља у учионици (у квадрату, полукругу, у редовима) што млађим ученицима
изузетно прија. У циљу осавремењивања образовног процеса ове учионице су од
школске 2018/19.године добиле на коришљење пројектор и беле табле за ученике.
Поред ових, пројекторима и белим таблама су обогаћене још три учионице за
општеобразовну наставу које су већих површина (за ученике од петог до десетог
разреда), као и учионица у којој се одвија настава предмета Солфеђо и Српски језик и
књижевност.
У простору библиотеке и нототеке, Камерној сали Школе и у сали за физичко и
здравствено васпитање поред пројектора постављена су и велика платна како би се
могли реализовати семинари.
Дакле, укупан број учионица у којима се настава може реализовати уз помоћ
пројектора и белих табли (платна) је девет.
Дигитална учионица опремљена је компјутерима и основном, пратећом опремом,
капацитет је 10 места и до сада се највише користила у реализацији наставе из
следећих предмета: информатика и рачунарство, билогија, географија, физика....
Настава групе теоријских музичких предметакао и настава енглеског језика одвија се у
учионици која има ТВ и ДВД, што омогућава наставницима и деци да користе и друга
наставна средства, осим основних, те да сам процес усвајања и стицања знања буде
интересантан, динамичан, добро осмишљен, увек другачији и пријемчљивији
ученицима.

Објекти за васпитно-образовни рад ван школске зграде
За реалиазацију програма васпитно- образовног рада школа ће користити одговарајуће
објекте у окружењу ради ефикаснијег и квалитетнијег одвијања васпитно - образовног
процеса. План рада даје само, у овом тренутку, оквире и смернице рада док ће сваки
наставник појединачно у своје планове уносити време и начин коришћења постојећих
објеката.
1. За одржавање концерата и матурских испита из главног предмета и камерне
музике за матуранте користићемо градску салу која је у згради школе за
основно музичко образовање „Душан Сковран“ у Ћуприји.
2. За рекреацију ученика користиће се градски базен у Ћуприји и Параћину.
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3. Градски стадион „Морава“.

Школска библиотека
Редни
број

Активност

Носилац
активности

Време реализација

1.

Упознавање ученика са распоредом
рада библиотеке са нототеком и
правилником рада.

Библиотекар

Септембар 2018

2.

Свакодневно издавање књига
корисницима и упознавање ученика са
књижним фондом библиотеке и
нототеке.

Библиотекар са
групом ученика

Током школске
године

3.

Вођење евиденције узимања и враћања
књига са бележењем датума и
потписом(иницијалима) корисника.
Преношење картотеке у компјутер уз
помоћ ученика старијег
узраста(едукација ученика и контрола од
стране библиотекара).
Уписивање нових чланова у компјутер,
уписивање професора и наставника, као
и кориснике школске библиотеке са
нототеком.

Библиотекар са
групом ученика

У току школске
године

Библиотекар са
групом најстаријих
ученика

Од октобра до маја

Ужа група
најстаријих ученика

Током целе школске
године

6.

Богаћење књижевног фонда акцијом
којом ћемо спровести у току целе
школске године под називом: “Једна
књига, за моју библиотеку“ (доношење,
поклон књига и уџбеника у циљу
обогаћивања књижног фонда.)

Библиотекар и
професор српског
језика и сви ученици
школе

Током предстојеће
школске године
2018/19

7.

Истицање најчитанијих књига, али и
похвала на крају године ученика који су
прочитали највећи број књига.

Библиотекар са
групом ученика

Јуни,2019

4.

5.

Табела 4 - Годишњи план рада школске библиотеке

Кроз издавања и враћања књига истовремено се врши и едукација ученика о распореду
књижевне грађе и осамостављивање ученика за коришћење библиотечког фонда.
Циљ је сарадња и размена знања и искуства, како старијих ученика на млађе ученике,
нарочито на ученике почетнике и прваке, којима треба приближити књигу и пробудити
радозналост. Тако исто и комуникација и сарадња са професорима музике (када је у
питању нотни материјал), тако исто и књига, уџбеник када је у питању предметни
наставник.
У школској библиотеци ће се одвијати активности (наставне и ненаставне) за чију
реализацију је потребно користити аудио –визуелна средства која наставницима и
ученицима стоје на располагању у овом простору.
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Школска нототека
Од другог полугодишта школске 2017/18.године, школа је добила и свог нотетекара.
Нотни и други музички материјал (ЦД, ДВД) доступан је наставнцима на коришћење у
наставним и ваннаставним активностима.
Основна функција школске нототеке у Школи за музичке таленте је одржавање,
категоризација, и издавање нотног и едукативног материјала за потребе школе.
У остале функције спадају фотокопирање материјала, издавање књига наставницима за
предавања као и набавка потребног материјала у циљу обнављања нотног фонда.
Програм и нотни фонд нототеке је класификован на следећи начин:
1. Нотни материјал стриктно везан за план и програм рада, а подељен по
предметима (виолина, виола, виолончело, контрабас, камерна музика, оркестар
и теоријски предмети).
2. Материјал који се повремено користи, а није у оквиру наставног плана и
програма у складу са потребама и плановима школе (специфични наступи,
гостовања, фестивали и такмичења).
3. Нотни материјал из донација који није у вези са планом и програмом, пописан и
заведен, може се по потреби транскрибовати (нпр. прерадити са негудачког на
гудачке инструменте итд).
Задаци особља нототеке у школској нототеци:
„Школски нототекар је припадник стручног, квалификованог особља, одрговоран за
планирање рада и управљање школском нототеком и медијатеком.“
1. Школска нототека нуди помоћ при учењу, књиге и изворе који свим учесницима
образовног процеса у школи омогућавају да развију критичко мишљење и да
делотворно користе информације у свим облицима и на свим медијима.
2. Школске нототеке се повезују у ширу библиотекарско – информациону мрежу, а
школски нототекар поступа у складу са принципима Унесковог Манифеста за јавне
библиотеке.
3. Нототекар омогућава коришћење књига и других извора информација, у распону од
уметничких до документарних, од штампаних до електронских, на лицу места и на
даљину. Ти извори допуњују и обогаћују садржај уџбеника, наставних материјала
и методику наставе.
4. Сам амбијент међу нотним материјалом подстиче на стваралаштво и задатак
особља нототеке и медијатеке је да код корисника услуга развија културу рада, реда
и понашања у модерном духу.
5. Школска нототека пружа информације и сазнања која су неопходна за успешно
учествовање у савременом друштву заснованом на информацијама и знању, а
задатак особља јесте да континуирано прате промене у друштву и да перманентним
стручним усавршавањем буду у току информационих, комуникационих и
техничких промена ради стицања нових знања и вештина.
6. Задатак нототекара и реализатора наставног процеса је да међусобно сарађују и да
се допуњују јер на овакав начин комуникације ученици достижу виши ниво
писмености, боље овладавају у вештинама читања, савладавања нотног записа,
решавања проблема, као и информационим и комуникационим вештинама.
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7. Задатак особља нототеке је да онима који не могу да користе уобичајене
библиотекарске услуге и грађу треба обезбедити посебне услуге и материјале у
сарадњи са психо – педагошком службом и управом школе који ће им обезбедити
адекватан и квалитетан рад према својим могућностима. Могућност коришћења
услуга и колекција треба да се заснива на општој декларацији УН о људским
правима и слободама и не сме да подлеже било каквој идеолошкој, политичкој или
верској цензури као ни комерцијалним притисцима.
8. Школски нототекар има задатак да поседује општа знања која прате реализацију
наставног просеса ради квалитетног пружања услуга корисницима нотног и
медијског фонда али и употребе компјутера.
Главни оперативни циљеви медијатеке су одржавање технике као и одговарајућих
носача звука у циљу доступности за коришћење по потреби (миксета, микрофон,
звучници, сталци…). Овде спадају повремене потребе професора школе за
преслушавањем материјала који ученик треба да савлада, као и организовано слушање
музике на унапред утврђену тему. Слушање музике спада у ненаставне активности које
треба да помогну свеукупни развитак ученика.
Такође, један од циљева медијатеке јесте и чување постојећих записа.

Програмски
садржај
Слушање
концерата
класичне музике са
интерних и
екстерних извора
Групно гледање
снимљених
мајсторских часова
уз анализу и
коментаре ученика
Упоређивање
носача звука
Групно слушање
симфонијског
материјала уз
праћење партитуре
Предавање на
изабране теме

Носиоци активности

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Нототекар, професор
главног или теоријског
предмета
Нототекар, професор
главног или теоријског
предмета
Нототекар, професор
главног или теоријског
предмета
Нототекар, професор
главног или теоријског
предмета
Нототекар, професор
школе, васпитач,
психолог или гостујући
предавач
Табела 5 - Годишњи план рада школске нототеке
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Опис програмског садржаја
1. Слушање концерата класичне музике са интерних и екстерних садржаја
подразумева коришћење школских извора као и материјала доступног на
интернету. Материјал није у директној вези са планом и програмом, већ са
узрастом и степеном разумевања материјала. Материјал се слуша заједнички, уз
повремене паузе између ставова, намењене објашњењу предавача, или
дискусији на задату тему.
2. Групно гледање снимљених мајсторских часова уз анализу и коментаре ученика
се односи на јавно доступне снимке признатих извођача и педагогога, уз
обавезна појашњења професора као и коментаре присутних ученика.
3. Упоређивање носача звука је везано за ширу музичку писменост, при чему се
одређени материјал пушта на разним доступним носачима (студијски монитор,
мобилни телефон, бежични звучник, слушалице, итд.) и упоређују разлике у
квалитету звука. Циљ теме је подизање стандарда и потреба везаних за
квалчитет слушања.
4. Групно слушање симфонијског материјала уз праћење партитуре је везано за
шире описмењавање као и разумевање композиција на другачије начине
(фактурално, метрички, тонално, итд.)
5. Предавања на изабране теме се организују у складу са потребама ученика и
идејама наставног особља. Везане су за разне области и укључују проблем
треме, разумевање диригента и начин функционисања симфонијског оркестра,
организацију времена за рад и препреке у раду као и разне специфичнисти
музичког и личног напретка.

Термини коришћења Камерне сале
(часови камерне музике, читања с листа и пробе са клависким сарадницима)
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Милица
Михаиловић

Божидар
Радосављевић

Игор Васиљевић

камерни састав 14

(Милица Пап)

Божидар
Радосављевић

национална историја
музике

настава предмета
упоредни клавир

(Милица Пап)

настава предмета
упоредни клавир

настава предмета
упоредни клавир

Милица
Михаиловић
камерни састав 14

(Милица Пап)

додатна/допунска
настава

настава предмета
упоредни клавир

Милица
Михаиловић

Душан
Здравковић

Оливера МилићХиршер

(додатна настава)

(Милица Пап)

(Милица Пап)

Драган
Мирчић,

Драган
Мирчић,

Жељко
Ивовић

Жељко Ивовић

Оливера МилићХиршер

камерни састав 2

камерни састав 1

(Јована Николић)

Драган
Мирчић,

Драган
Мирчић,

Александар
Благојевић

камерни састав 2

камерни састав 1

(Милица Пап)

(Катарина ХаџиАнтић)

Невена Бусарац
(Катарина ХаџиАнтић)

Игор Васиљевић
(Милица Пап)

(Милица Пап)

Божа
Сарамандић
(Зоран Гавриловић)
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одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

7.час

Драган
Мирчић,

Драган
Мирчић,

Александар
Благојевић

камерни састав 6

камерни састав 5

(Милица Пап)

Драган
Мирчић,

Драган
Мирчић,

Ели Крстева

камерни састав 6

камерни састав 5

Драган
Мирчић,

Читање с
листа

камерни састав 7

(Дуња Стојковић, Матија
Спасојевић)

Драган
Мирчић,

Читање с
листа

камерни састав 7

(Срђан Вељковић,
Стојанка Пешић)

Велики
оркестар

Велики
оркестар

Велики
оркестар

Велики
оркестар

(Зоран
Гавриловић)

Ели Крстева

Невена Бусарац

Немања
Живановић

(Катарина ХаџиАнтић)

(Зоран Гавриловић)

Милица
Младеновић

Немања
Живановић

(Јована Николић)

(Зоран Гавриловић)

Милица
Младеновић

Милош Симић

(Зоран
Гавриловић)

(Јована Николић)

Даница
Гавриловић

Драгутин
Младеновић

(Зоран Гавриловић)

(Јована Николић)

(Јована Николић)

Милош Симић
(Јована Николић)

18:30-19:00

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

Даница
Гавриловић

Драгутин
Младеновић

(Зоран
Гавриловић)

(Јована Николић)

ИНТЕРНИ ЧАС

ИНТЕРНИ ЧАС

Термин за
концерт

Термин за
концерт

Табела 6 – Распоред коришћења Камерне сале школе

Организација рада школе
Програми и организација рада Школе
Школа остварује образовање и васпитање на основу школског програма у складу са
одредбама Закона о основама система образовања и васпитања , а према плану и
програму који је утврђен Правилником о плану и програму музичког образовања и
васпитања деце и омладине са изразитим музичким способностима ( Сл.г.Просветни
гласник 02-90) и Сл.г.Просветни гласник (10/2004, 1/2005, 3/2006, 6/2006, 11/2008,
5/2010, 6/2009, 2/2010-13). Школа за музичке таленте у Ћуприји има десет разреда
музичке и десет разреда општеобразовне наставе.
Ученици ове школе на крају школовања стичу основно опште и музичко образовање
и средње опште и музичко образовање, у трајању од десет година, уз могућност
похађања музичке наставе у оквиру припремног један и припремног два разреда који
нису обавезни.
У школи се ради у две смене: у преподневним сатима настава се одвија у термину од
08:00 до 13:45 часова, а у поподневним сатима, након ручка, организована је настава
од 13:00-20:45 час.
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08:00 – 08:45
08:45 – 08:50
08:50 – 09:35
09:35 – 10:00
10:00 – 10:45
10:45 – 10:50
10:50 – 11:35
11:35 – 11:40
11:40 – 12:25
12:25 – 13:00

ПРВИ ЧАС
ОДМОР

ДРУГИ ЧАС
ВЕЛИКИ ОДМОР

ТРЕЋИ ЧАС
ОДМОР

ЧЕТВРТИ ЧАС
ОДМОР

ПЕТИ ЧАС
ОДМОР (РУЧАК)

ШЕСТИ ЧАС/
ПРВИ ЧАС

13:00 – 13:45
13:45 – 13:50
13:50 – 14:35
14:35 – 14:45
14:45 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:45
16:45 – 16:50
16:50 – 17:35
17:35 – 17:45
17:45 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 19:45
19:45 – 20:00
20:00 – 20:45

ОДМОР

ДРУГИ ЧАС
ОДМОР

ТРЕЋИ ЧАС
ОДМОР (УЖИНА)

ЧЕТВРТИ ЧАС
ОДМОР

ПЕТИ ЧАС
ОДМОР

ШЕСТИ ЧАС
ОДМОР (ВЕЧЕРА)

СЕДМИ ЧАС
ОДМОР

ОСМИ ЧАС
Табела 7- Ритам часова и одмора
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ГОДИШЊИ ФОНД ОБАВЕЗНИХ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ НАСТАВНИХ
ПРЕДМЕТА
Назив предмета

1.

2.

I

II

III

Разред
V
VI

IV

VII

5

5

5

4

4

3

3

185

185

185

148

148

111

108

VIII

IX

X

Српски језик

Српски језик и
књижевност

3.

Енглески језик

4.

Други страни језик
(немачки)

5.

Ликовна култура

6.

Свет око нас

7.

Природа и друштво

8.

Историја

9.

Историја са историјом
културе и цивилизције

10.

Географија

11.

Физика

12.

Математика

13.

Информатика и
рачунарство*

14.

Биологија

15.

Хемија

16.

Социологија

17.

Психологија

18.

Филозофија

19.

Физичко васпитање и
здр.васпитање

2
74

2
74

2
74

2
74

1
37
2
74

1
37
2
74

1
37

1
37

2
74

2
74

3

3

108

111
2
74
1
37

2
74
1
37
1
37

2
74
1
37
1
37

2
72
1
36
1
36

2
72
1
36

1
37

2
74

1
36

1
36

3
10
5
2
70
1
35

2
74
1
37

3
111

2
74

3
111

2
74

3
111

2
74

3
111

2
74

2
74
1
37
2
74

2
74

2
74
1
37
2
74
1
37
1
37

2
74

1
36
1
36
2
72

1
36
1
36
2
72

30
1
36
1
36

30
1
36
1
36

2
72

2
72

1
37

1
37
1
37

2
74

1
35
2
70
1
35
2
70

Табела 8 – Годишњи фонд обавезних општеобразовних предмета

*реализује се у седмом и осмом разреду кроз блок наставу
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НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
1

Изборни предмет (грађанско
васпитање/верска настава)

1.

1

1

1

1

37
37 37 37
37
Табела 9- обавезни изборни предмети

1

1

1

1

1

37

36

36

37

35

ГОДИШЊИ ФОНД ОБАВЕЗНИХ СТРУЧНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТ
Разред

Назив предмета
I
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Главни предмет/инструмент

II

III

V

VI

VII

VIII

IX

X

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

185

185

185

148

148

148

144

144

148

140

2

2

2

2

2

2

2

74

74

74

72

72

74

70

4

4

4

4

4

4

4

148

148

148

144

144

148

140

2

2

2

1

74

74

74

37

Камерна музика

Оркестар

Упоредни клавир

Солфеђо

IV

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

111

111

111

74

74

74

72

72

74

70

1

1

37

36

2

2

1

72

74

35

1

2

37

70

Терорија музике

1

Музички инструменти

36
8.

9.

10.

11.

12.

Хармонија

Контрапункт
Историја музике са
упознавањем музичке
литературе

2

2

2

72

72

74

Музички облици

2

2

74

70
1

Национална историја музике

35
13.

Читање с листа

1

1

1

1

1

1

1

37

37

37

36

36

37

35

Табела 10 – Годишњи фонд обавезних стручних предмета
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ГОДИШЊИ ФОНД ФАКУЛТАТИВНИХ ПРЕДМЕТА

Разред

Факултативни предмети
I

1.

2.

3.

4.

Корективна гимнастика

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

37

37

37

37

37

37

36

36

37

35

1

1

36

37

1

1

36

36

Увод у оркестарско дириговање

Упоредни клавир

Увод у аранжирање

1

1

37

37

IX

X

Табела 11.– Годишњи фонд факултативних предмета

Остали облици
образовно-васпитног
рада
1.
2.
3.
4.
5.

Додатни рад
Припремни и допунски
рад
Концертне активности
Фестивали
Такмичења/ домаћа и
међународна

Разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

годишње
до
74
до
74

до
74
до
74

до
до
до
до
до
74
74
74
72
72
до
до
до
до
до
до74 74
74
74
72
72
Према Годишњем плану рада Школе
до74

до
74
до
74

до 70
до 70

Према Годишњем плану рада Школе
Према Годишњем плану рада Школе

Табела 12 – Годишњи фонд осталих облика образовно – васпитног рада

ОБЛИЦИ НАСТАВЕ
Настава у школи се изводи индивидуално (у музичким кабинетима) и групно, по
разредима (у учионицама). По групама настава се изводи за: све обавезне и изборне
општеобразовне наставне предмете, обавезне стручне наставне предмете (осим за
главни предмет-инструмент), за камерну музику и оркестар.
Индивидуална настава се изводи за главни предмет-инструмент и упоредни клавир.
Настава се изводи на српском језику.
Образовно-васпитна делатност Школе остварује се кроз:
•
•

редовну наставу (обавезни стручни наставни предмети, обавезни
општеобразовни наставни предмети)
обавезне ваннаставне активности (вежбање инструмента, камерне музике и
клавира, израда домаћих задатака и учење, секције)
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•
•
•
•
•
•

додатну и допунску наставу
изборну наставу (грађанско васпитање/верска настава)
факултативну наставу (корективна гимнастика, увод у оркестарско дириговање,
увод у аранжирање, упоредни клавир)
интерне и јавне часове, колоквијуме, смотре, аудиције
такмичарску, културну и јавну делатност (концерти, спортске активности,
књижевне вечери, приредбе, предавања, дебате, трибине)
радионице

Настава се организује за образовни профил- музички извођач – класична музика
У оквиру образовног профила- музички извођач / класична музика, главни предмет је
инструмент, у оквиру кога се изучавају следећи инструменти: виолина, виола,
виолончело, контрабас.
Час индивидуалне и групне наставе траје 45 минута, изузев часова индивидуалне
наставе главног предмета за ученике припремног 1 и припремног 2 разреда, првог,
другог и трећег разреда, који траје 30 минута.
✓ Интерни часови : Овај облик образовно-васпитног рада је комплементиран део уз
редовну наставу. Сваки ученик школе има обавезу да најмање једанпут годишње у
току школске године наступи на интерном часу.
✓ Преслушавања: Овај облик образовно-васпитног рада организује се ради
перманентног увида у степен савладаности програмских задатака и ради лакшег
праћења напредовања ученика. Преслушавање се организује по потреби, ради
увида у напредовање ученика који се припремају за јавне наступе и такмичења,
концерте, гостовања, као и ради утврђивања који ће ученици представљати школу у
оквиру планиране концертне делатности.
Динамика колоквијума/смотри* и годишњих испита по предметима, у току
школске године
Предмет

Колоквијум/
смотра

Колоквијум/ Годишњи Укупан
испит
број
смотра

инструмент

новембар

март

мај-јун

камерна
музика

децембар

/

мај-јун

од I до X
III и
VI***
2

IV – X

4

од II до
X

октобар

децембар

март

мај-јун

КП 1**

КП 2**

КП 3**

КП 4**

децембар

јануар

/

мај-јун

2

I-IV
(III- VI)

децембар

јануар

јун

2

VI – X

јун

1

VI – VII

солфеђо
упоредни
клавир
читање с
листа
теорија
музике
музички

Разред

/

/

јун
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инструменти
историја
музике
музички
облици

1

VII

/

/

јун

1

VII – IX

/

/

јун

1

IX – X

Табела 13- Динамика колоквијума/смотри и годишњих испита
*Колоквијум – провера – испит у коме учествују представници ФМУ; смотре – провера у којој учествују
представници наставника Школе.
**КП – класификациони период.
***Прелиминарне провере – утврђивање могућности даљег образовања у Школи, односно
преусмеравање ученика у другу музичку образовану установу или основну школу, врши се у III и VI
разреду.

Смотре, односно колоквијуми организују се у току школске године, а циљ је
проверавање знања и напредовање ученика.
У току школске године, обавезно је учешће сваког ученика на јавним наступима
школе, најмање два пута годишње. Тиме се стичу услови и право за полагање
годишњег испита из инструмента као главног предмета. Ученици награђени на
савезним и интернационалним такмичењима, на предлог Наставничког већа, могу бити
ослобођени полагања годишњег испита.

Организација рада према календару
Министарства просвете за школску 2018/19.годину
Поштујући захтеве наставног плана и програма и Правилника школског календара
Министарства просвете, Школа ће реализовати све наставне предмете по разредночасовном систему.
У току године, вршиће се комплетна анализа постигнућа ученика на општеобразовној и
музичкој настави и то:
• На крају првог класификационог периода - јануар 2019.године
• На крају другог класификационог периода – јун 2019.године
• За матуранте – мај 2019.године
Да би анализе постигнућа ученика биле комплетне, наставници су дужни да воде
уредну документацију о непосредном раду са ученицима. Образовни рад мора бити
верификован у разредним књигама, а ученици оцењени из сваког наставног предмета.
Ученик основног образовања мора бити оцењен најмање четири пута у току
полугодишта, сем за предмете са недељним фондом од једног часа, када ученици
морају бити оцењени најмање два пута у току класификационог периода.
За ученике средњег образовања најмање три пута у току полугодишта, сем за предмете
са недељним фондом од једног часа, када ученици морају бити оцењени најмање два
пута у току класификационог периода.
Наставницима је на почетку школске 2018/19.године, школа обезбедила Књигу рада
разредног старешине и Књигу рада наставника ( педагошка свеска).
Оцењивање ученика мора бити јавно. О реализацији ових задатака стараће се
одељенске старешине.
Подела књижица и родитељски састанак на крају наставне године одржаће се последње
недеље јуна.
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Како би рационално и ефикасно ускладили рад општеобразовне и музичке наставе,
реализовали планирани фонд часова и остварили задате циљеве и стандарде
постигнућа, а имајући у виду термине предвиђене за проверу савладаности програма
на музичкој настави.
Предлог је да се суботом и недељом одржавају колоквијуми и годишњи испити из
главног предмета и осталих музичких и теоријских предмета како не би долазило до
губљења часова обавезне наставе и потребе за надокнадом радним суботама.
У току школске године ученици имају три распуста:
• Зимски распуст има два дела:
први део- од 31. децембар 2018.године до 8.јануара 2019.године
други део- од 1.фебруара до 14.фебруара 2019.године
• Пролећни распуст – од 26.априла до 3.маја 2019.године
• Летњи распуст – од 21. јуна до 31.августа 2019.године
Прво полугодиште траје од 3.септембра 2018.године до 31.јануара 2019.године.
Друго полугодиште траје од 18.фебруара 2018.године до 21.јуна 2019.године.
Друго полугодиште за ученике 10. разреда завршава се 24.маја 2019.године.
У школи се радно празнује (наставни дани):
• Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату – 21. октобра 2018.године
• Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату – 22. април 2019.године
• Дан победе – 9. мај 2019.године
У школи се радно празнује (без одржавања наставе):
• Свети Сава - 27. јануар 2019.године
• Видовдан – 27. јун 2019. године
Државни празници:
• Дан потписивања примирја (нерадни дани) – 11. новембар 2018.године
• Сретење - од 15. до 16. фебруара 2019.године
Завршетак наставе на крају првог полугодишта је 31.јануар 2018.године
Завршетак другог полугодишта је 21.јун 2019.године
Верски празници:
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају/ одржавају наставу, односно,
да не раде у дане следећих верских празника:
• Православци на први дан крсне славе;
• Католици и припадници других верских заједница на први дан Божића, и у дане
ускршњих празника почев од Великог петка, а према Школском календару за
2018/19.године.
Планирају се три велика викенда у току школске године у следећим терминима:
ПРВИ ВЕЛИКИ ВИКЕНД : 11-14.10.2018.године
• Надокнада за 11.10.2018.године / радна субота 22. септембра 2018.године
( распоред од четвртка)
• Надокнада за 12.10.2018.године/ радна субота 20.октобра 2018.године
( распоред од петка)
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ДРУГИ ВЕЛИКИ ВИКЕНД: 9-12.11.2018.године
• Надокнада за 9.11.2018.године / радна субота 17. новембра 2018.године
( распоред од петка)
ТРЕЋИ ВЕЛИКИ ВИКЕНД : 22-24.3.2019.године
• Надокнада за 22.3.2019.године / радна субота 23. фебруара 2019.године
(распоред од петка)

Наставни кадар и задужења за рад у школи
Кроз табеларне приказе дати су подаци о броју радника, преглед година радног стажа,
стручна спрема, статус запосленог као и подела предмета и недељна задужења
запослених (наставници, васпитачи, администрација, директор, помоћник директора
стручни сарадник).
Радници школе
Опис- извршилац
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10

Директор школе
Помоћник директора
Уметнички руководилац
Организатор практичне наставе
Стручни сарадник – психолог
Наставници у општеобразовној
настави

Свега
ош

нк

Степен стручне спреме
кв вкв ссс вс всс

0.50
0.50
0.30
1
1.00

1
1

18
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Наставници у музичкој настави
29
Административно – финансијска служба
а) секретар
0.50
б) шеф рачуноводства
0.50
в) референт за правне, кадровске и
административне послове
0.50
г) референт за финансијско
рчуноводствене послове
0.50
Техничка служба школе
а) домар/ мајстор одржавања
1
б) домар/ мајстор одржавања- ложач
1
в) чистачице
3

мр

др

1
2
2

1

23

3

2

1
1
1
1
1
1
3

Табела 14 – Радници школе
НК = неквалификована, КВ = квалификована, ВКВ = висококвалификована, СС = средња стручна спрема, ВС =
виша спрема, ВСС = висока стручна спрема, МР = магистар, ДР – доктор
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Кадровски услови рада
Наставници општеобразовних предмета
Р.б

Презиме и
име наставника

Наставни предмет

Разред у
којима
предаје

%
анга
ж.

Степен
стр.
спреме

Радни
стаж

Статус
р.о.

1.

Антић Весна

Српски језик
Српски језик и
књижевност

5-10.

50/
55

VII

25

неодређено

2.

Петровић Татјана

Енглески језик

1,2,3,4,6,7,
8,9,10

100

VII

24

неодређено

3.

Николић Ана

5./6-10.

10/
30

VII

12

4.

Андрејић Весна
Љиљана
Тодоровић
(замена Јована
Тодоровић)
Душанка
Радовановић

1,3.

100

VII

27

неодређено/
одређено
неодређено

Разредна настава

2,4

100

VI/
VII

31/
1

неодређено/
одређено

Биологија

6,7,8,9

20

VII

20

неодређено

Биологија

5

10

VII/
VII

11/
2

неодређено/
одређено

5-9.

35

VII

16

неодређено

Географија

5-8.

25

VII

17

неодређено

Физика

6-9.

20

VII/
VII

14/
5

неодређено/
одређено

Математика

5-8.

44

VII

34

неодређено

Хемија

7,8.

10

VII

24

неодређено

Ликовна култура

5,6,7

15

VII

21

неодређено

Социологија

10.

3

VII

0

неодређено

Психологија
Филозофија
Физичко и
здрав.васпитање

10.
10.

35

VII

5

VII

24

неодређено
неодређено

1-10.

100

VII

32

неодређено

5-9.

25

VII

16

неодређено/
одређено

30

VII

8

одређено

5.

6.

7.

Марија Петровић
Боровина
(замена Драгана
Спасојевић)

8.

Весна
Тирменштајн

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ивана Гавриловић
Дарко Миљанић
(замена Жарко
Боровина)
Срећко
Тимотијевић
Анкица Ђорђевић
Слађан
Миленковић
Слободан
Јовановић
Невенка Митева
Јован Милинковић
Драгослава
Костандиновић
Маја Манић
(замена Жарко
Боровина)

19. Зоран Мишковић

Енглески
језик/немачки
Разредна настава

Историја
Историја са
историјом културе
и цивилизације

Информатика
Веронаука

5,6,7,8,9,
10

Табела 15– Наставници општеобразовних предмета
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Наставници музичких теоријских предмета
Р.б.

Презиме и
именаставника

Наставни предмет

Разред

%
Ангаж.

ССС

Р.С.

*Марија Илић/
Невена
Павловић

Историја музике/
Национална
историја музике/
музички
инструменти/
хор

7,8,9/10/7/
припремни
1и 2

50

VII/
VII

11/
8

неодређено/
одређено

Ирена
М.Милошевић

Солфеђо

припремни
1 и 2,
1,2,3,4,5,6,7,9,
10

100

VII

12

неодређено

8/6,7/8,9,10/9,
10/9,10/9,10

100

VII

20

неодређено

1.

2.

3.
Горан
Миљковић

Солфеђо/Теорија
музике/
Хармонија/
контрапункт/
музички
облици/Увод у
аранжирање

Статус
р.о.

Табела 16 – Наставници музичких теоријских предмета

* Сви захтеви су предати Радној групи Министарства просвете за ангажовање
запослених и очекујемо сагласност исте. То је разлог што у овом тренутку имамо
нерешена ангажовања.

Наставници инструменталне и теоријске музичке наставe
Р.б.

1.
2.
3.
4.

Презиме и
име наставника
Оливера М.
Хиршер
Божидар
Радосављевић
Игор Вaсиљевић
(замена за Данијелу
Јовић)

Милица
Младеновић

Наставни
предмет

Разред у
којима
предаје

%
анга
ж.

ССС

Р.С.

Статус
р.о.

виолина

1,3,4,7

100

VII

24

неодређено

виолина

1,2,
3,4,6,8,9

100

VIII

27

неодређено

виолина

припремн
и, 1,3,7,10

100

VII

6

одређено

виолина

припремн
и,
4,5,6,7,8

100

VII

11

неодређено

виолина

1,3,7,8

100

VII

10

неодређено

виолина
виола

4,7,8,9
5,7,10

100
100

VII
VIII

30
13

100

VII

1

неодређено
неодређено
одређено

100
85/
15

VII

10

неодређено

VII

8

неодређено

6.
7.

Драгутин
Младеновић
Даница Гавриловић
Милош Симић

8.

Немања Живановић

виола

9.

Невена Бусарац

10.

Ивовић Жељко

виолончело
Виолончело/
oркестар

11.

Божа Сарамандић

виолончело

8,9

30

VII

30

уговор о
изв.наставе

12.

Александар
Благојевић

Контрабас/
камерна

3,4,7,8,9

90
/10

VII

12

неодређено

5.

припремни

1,2,7,8,10
1,3,6,7,8,9
4,5,6,10
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музика

13.

14.

15.
16.

Контрабас/
читање с
листа

Душан Здравковић

камерна
музика/
читање с
листа/
оркестар
камерна
музика
виолончело
Читање с
листа
/оркестрић
упоредни
клавир
упоредни
клавир
упоредни
клавир
Читање с
листа/

Драган Мирчић
Милица
Михаиловић
Ели Крстева

17.

Небојша
Влаисављевић

18.

Јелена Василијевић

19.

*Марија Илић/
Невена Павловић

20.

Ненад Милошевић

21.

Драган Ђорђевић

камерна
музика

22.

виолина/
читање с
листа

Катарина Поповић

4,5,6,7,8

20/
30

IV

2

одређено

7,8,9,10

50/
30/
20

VII

7

неодређено

4,5,6,7,8

100

VII

5

неодређено

1,2,3,5,7,9

100

VII/2

6

одређено

5,7,8,10/

30/
10

VII

15

неодређено

1,2,3,4

100

VII

8

одређено

1,2,3,4

50

VII/
VII

10/
7

1,2,3,4

30

VIII

19

неодређено/
одређено
неодређено

4,5,6,7,8,9,
10

30

VIII

100

VII/2

4,5,6,7

у.о извођењу
наставе

7

неодређено

Табела 17 – Наставници инструменталне и теоријске наставе

* Сви захтеви су предати Радној групи Министарства просвете за ангажовање
запослених и очекујемо сагласност исте. То је разлог што у овом тренутку имамо
нерешена ангажовања.

Клавирски сарадници
Р.б.

1.

Презиме и име наставника

Јована Николић

%
ангажовања

Степен
стр.
спреме

Радни
стаж

Статус р.о.

100

VII

0

одређено

100
100
30

VIII
VII
VII/2

25
8

неодређено
неодређено
у.о.извођењу наставе

(замена за Теу Андријић)

2.
3.
4.

Зоран Гавриловић
Милица Пап
Катарина Хаџи-Антић Татић

Табела 18 – Клавирски сарадници

Ваннаставно особље школе
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Презиме и
именаставника

Радно место

%
ангаж.

ССС

Радни
стаж

Статус р.о.

1.

Данијела Јовић

директор

50

VII

13

неодређено

2.

Зорана Првуловић
Мирчић

помоћник директора/
организатор практичне
наставе

50/
50

VII

28

неодређено

3.

Мирјана Паунковић

секретар

50

VII

7

неодређено

4.

Бобана Марковић

шеф рачуноводства

50

VII

18

неодређено

5.

Ивана Ћирић

50/50

VII

5

одређено

6.

Јасна М. Стојановић

50

VII

14

неодређено

7.

Татјана Миљанић

референт за финансијско
књиговодствене послове

50

VI

22

одређено

8.

Радица Алексић

референт за
административно правне
послове

50

VI

27

неодређено

9.

Милан Рамадановић

домар

100

III

2

одређено

10.

Љиљана Рошковић

чистачица

100

II

28

неодређено

11.

Радосављевић
Славија

чистачица

100

II

38

неодређено

12.

Стојановић Злата

чистачица

100

II

28

неодређено

13.

Живановић Драгиша

ложач

100

III

41

неодређено

Р.б.

стручни сарадникпсихолог/
организатор практичне
стручни сарадникпсихолог

Табела 19 – Ваннаставно особље

УЧЕНИЦИ
Списак ученика према разредима општеобразовне и музичке наставе
Р.б.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Презиме и име
Стаменковић Магдалена
Гајић Даница
Милетић Уна
Милеуснић Андреј
Јовановић Михајло
Јовановић Николина
Марковић Мира
Стојадиновић Леона
Мусић Моника
Станковић Марија
Ђорђевић Анђела

Разред ООН
1.разред
2.разред
2.разред
3. разред
3. разред
3. разред
3. разред
3. разред
3. разред
3. разред
3. разред

Разред МН
Припремни 1
Припремни 2
Припремни 2

1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред

Инструмент
виолина
виолина
виолина
виолончело
виолончело
виолина
виолина
виолончело
виолина
виолина
виолина
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Трипковић Јелена
Радивојевић Максим
Шуља Ника
Зорић Лена
Пјевовић Вук
Карић Дамир
Ђокић Александра
Кобилић Ариф
Ненадовић Дуња
Радивојевић Марија
Танасковић Хана
Шеровић Ивана
Ристовић Лазар
Ковачевић Даница
Ђорђевић Марко
Киш Лара
Комленић Нађа
Јовановић Теона
Богдановић Елена
Шеровић Бојана
Миљковић Динка
Николић Мина
Срејић Дарија
Жељко Тамбурић
Адамовић Урош
Станковић Мина
Медан Марта
Јанеш Ања
Смиљанић Јована
Пешић Стојанка
Трујановић Елвис
Спасојевић Матија
Радивојевић Димитрије
Бићанин Љубица
Божић Марија
Вучовић Софија
Радојковић Лука
Јовановић Маша
Липановић Петра
Ђорђевић Надежда
Мињевић Андреј
Вељковић Срђан
Митровић Милица
Антић Кристина
Стојковић Дуња
Удовић Јована
Младеновић Нађа
Ковачевић Јована
Марић Марко
Јанковић Ања

3. разред
3. разред
3. разред
4.разред
4.разред
4.разред
4.разред
5.разред
5.разред
5.разред
5.разред
5.разред
5.разред
5.разред
6.разред
6.разред
6.разред
6.разред
7.разред
7.разред
7.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред

1.разред
1.разред
1.разред
2.разред
2.разред
3.разред
3.разред
2.
3.разред
3.разред
3.разред
3.разред
3.разред
4.разред
4.разред
4.разред
4.разред
4.разред
5.разред
5.разред
5.разред
4.
5.разред
6.разред
6.разред
6.разред
6.разред
6.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
5.
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред

3.

5.

6.

виолина
виолина
виолина
виола
виолончело
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолончело
виола
виолина
виолончело
виолончело
виолончело
виолончело
виолина
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
контрабас
виола
виола
виолина
виола
виола
виолончело
виола
виолина
виолина
виолина
виолончело
виолина
виолина
виолончело
виола
виола
виолина
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Ристановић Сара
Јанковић Марија
Тамбурић Драгош
Кали Марија
Станковић Вељко
Ђокић Милан
Трујановић Милана
Поповић Љубиша
Радивојевић Петар
Буљанчевић Катарина
Црнобрња Вања
Лучковић Валентина
Маричић Николина
Чачић Јелисавета
Милорадовић Марко
Митровић Јован
Мајсторовић Мима
Атанасијевић Петра
Богдановић Сашка

62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци

8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
7.
8.
7.
8.
9.разред
8.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред

виолина
виолина
виолончело
виолина
контрабас
контрабас
виолина
контрабас
виолина
виолончело
контрабас
виолончело
виолина
виолончело
виола
виолина
виолончело
виола
виола

Табела 20 – Ученици у шк. 2018/19.години

Након пријемног испита, који је одржан 9.6.2018.године Школу за музичке таленте
уписало је 10 ученика и укупан број ученика на почетку шк.2018/2019.године је 81.
Ученици су распоређени по разредима општеобразовне и музичке наставе.
Разреди имају мањи број ученика што ствара оптималне услове за прилагођавање
наставе могућностима и интересовањима ученика, односно, настава се
индивидуализује сваком ученику.

разред

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

слободњаци

УКУПНО

број

1

2

11

4

7

3

3

11

14

11

13

80

Табела 21 – Преглед ученика Школе за музичке таленте по разредима општеобразовне наставе

разред
број

припремни

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

УКУПНО

3

11

3

8

6

6

6

18

12

7

5

85

Табела 22 – Преглед ученика Школе за музичке таленте по разредима музичке наставе
Напомена: Број ученика на музичкој настави је већи у односу на број ученика на општеобразовној настави, јер
следећи ученици похађају два разреда- Кобилић Ариф (2-3.разред), Николић Мина (4-5.разред), Радивојевић
Димитрије (5-6.разред), Станковић Вељко (7-8.разред), Ђокић Милан (7-8.разред).
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РАСПОДЕЛА УЧЕНИКА ПО КЛАСАМА

виолина
Наставник Милица Младеновић

Наставник Божидар Радосављевић

1.

Ристановић Сара

8.разред

1.

Маричић Николина

9.разред

2.

7.разред
6.разред
6.разред

2.

4.

Вељковић Срђан
Адамовић Урош
Медан Марта

4.

Јанковић Марија
Јанеш Ања
Киш Лара

8.разред
6. разред
4.разред

5.

Шеровић Бојана

5.разред

5.

Кобилић Ариф

2-3.разред

6.

Ковачевић Даница

4.разред

6.

Трипковић Јелена

1.разред

3.

7. Милетић Уна

3.

Припремни 2

Наставник Оливера Милић Хиршер

Наставник

Игор Васиљевић

1.

Вучовић Софија

7.разред

1.

Митровић Јован

10.разред

2.

Комленић Нађа

4.разред

2.

Ђорђевић Надежда

7.разред

3.

Ненадовић Дуња

3.разред

3.

Смиљанић Јована

7.разред

4.

Ристовић Лазар

3.разред

4.

Танасковић Хана

3.разред

5.

Јовановић Николина

1.разред

5.

Мусић Моника

1.разред

6.

Ђорђевић Анђела

1.разред

6.

Радивојевић Максим

1.разред

7.

Станковић Марија

1.разред

7.

Гајић Даница

Припремни 2

Наставник

Даница Гавриловић

Наставник

Драгутин Младеновић

1.

Радивојевић Петар

9.разред

1.

Јанковић Ања

8.разред

2.

Трујановић Милана

9. разред

2.

Удовић Јована

8.разред

3.

Кали Марија

8.разред

3.

Пешић Стојанка

7.разред

4.

Мињевић Андреј

7.разред

4.

Спасојевић Матија

7.разред

5.

Митровић Милица

7.разред

5.

Стојковић Дуња

7.разред

6.

Трујановић Елвис

7.разред

6.

Ђокић Александра

3.разред

7.

Ђорђевић Марко

4.разред

7.

Шеровић Ивана

3.разред

8.

Шуља Ника

1.разред

виола
Наставник
1.

Милош Симић

Богдановић Сашка

10.разред

Наставник
1.

Немања Живановић

Атанасијевић Петра

10.разред
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2.

Милорадовић Марко

10. разред

2.

Ковачевић Јована

8.разред

3.

Божић Марија

7.разред

3.

Марић Марко

8.разред

4.

Бићанин Љубица

7.разред

4.

Јовановић Маша

7.разред

5.

Радојковић Лука

7.разред

5.

Зорић Лена

2.разред

6.

Богдановић Елена

5.разред

6.

Марковић Мира

1.разред

7.

Стаменковић Магдалена

Припремни 1

виолончело
Наставник Невена Бусарац

Наставник Жељко Ивовић

1.

Лучковић Валентина

9.разред

1.

Мајсторовић Мима

10.разред

2.

Младеновић Нађа

8.разред

2.

Станковић Мина

6.разред

3.

Антић Кристина

7.разред

3.

Миљковић Динка

5.разред

4.

Тамбурић Жељко

6.разред

4.

Николић Мина

4-5.разред

5.

Карић Дамир

3.разред

5.

Јовановић Теона

4.разред

6.

Јовановић Михајло

1.разред

6.

Мали оркестар

виолончело
Наставник

Ели Крстева

Наставник

Божа Сарамандић

1.

Чачић Јелисавета

9.разред

1.

Буљанчевић Катарина

9.разред

2.

Липановић Петра

7.разред

2.

Тамбурић Драгош

8.разред

3.

Срејић Дарија

5.разред

4.

Радивојевић Марија

3.разред

5.

Вук Пјевовић

2.разред

6.

Милеуснић Андреј

1.разред

7.

Стојадиновић Леона

1.разред

контрабас
Наставник Александар Благојевић

Наставник

Душан Здравковић

1.

Црнобрња Вања

9.разред

1.

Ђокић Милан

7-8.разред

2.

Поповић Љубиша

8.разред

2.

Читање с листа

4,7-9.разред
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3.

Станковић Вељко

7-8.разред

4.

Радивојевић Димитрије

3-4.разред

5. Камерна музика

Дуо контрабаса
Табела 23 – Класе наставника

Камерни састави
Састав 1-Драган Мирчић
Николина Маричић, 9.разред
Милана Трујановић, 9. разред
Сашка Богдановић, 10. разред
Катарина Буљанчевић, 9.разред

Састав 3-Драган Ђорђевић
Валентина Лучковић, 9.разред
Јелисавета Чачић, 9. разред

Састав 5- Драган Мирчић
Јована Удовић, 8.разред
Срђан Вељковић, 7. разред
Јована Ковачевић, 8.разред
Драгош Тамбурић, 8.разред
Милан Ђокић, 8. разред

Састав 7 - Драган Мирчић
Марија Јанковић, 8. разред
Марија Кали, 8. разред
Марко Марић, 8. разред
Нађа Младеновић, 8.разред
Вељко Станковић, 8.разред

Састав 9- Милица Михаиловић
Дуња Стојковић, 7.разред
Надежда Ђорђевић, 7.разред
Љубица Бићанин, 7.разред
Вељко Станковић, 7.разред

Састав 11- Милица Михаиловић
Елвис Трујановић, 7.разред
Андреј Мињевић, 7. разред
Лука Радојковић, 7. разред
Љубиша Поповић, 8. разред

Састав 2- Драган Мирчић
Јован Митровић, 10.разред
Петар Радивојевић, 9.разред
Марко Милорадовић, 10.разред
Петра Атанасијевић, 10.разред
Мима Мајсторовић, 10.разред

Састав 4- Александар Благојевић
Вања Црнобрња, 9.разред
Љубиша Поповић, 8.разред

Састав 6 – Драган Мирчић
Стојанка Пешић, 7.разред
Јована Смиљанић, 7. разред
Марија Божић, 7. разред
Петра Липановић, 7.разред

Састав 8- Милица Михаиловић
Сара Ристановић, 8.разред
Ања Јанковић, 8.разред
Маша Јовановић, 7. разред
Кристина Антић, 7. разред

Састав 10- Милица Михаиловић
Матија Спасојевић, 7.разред
Милица Митровић, 7.разред
Лука Радојковић, 7.разред
Милан Ђокић, 7.разред

Састав 12- Милица Михаиловић
Софија Вучовић, 7.разред
Ања Јанеш, 6. разред
Динка Миљковић, 5.разред
Димитрије Радивојевић, 5-6.разред
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Састав 13 - Милица Михаиловић
Урош Адамовић, 6.разред
Марта Медан, 6.разред
Мина Станковић, 6. разред

Састав 14 – Милица Михаиловић
Бојана Шеровић, 5.разред
Нађа Комленић, 4.разред
Елена Богдановић, 5.разред
Жељко Тамбурић, 6.разред

Састав 15- Милица Михаиловић
Дарија Срејић, 5.разред
Мина Николић, 4-5.разред

Састав 16 - Милица Михаиловић
Даница Ковачевић, 4.разред
Марко Ђорђевић, 4.разред
Лара Киш, 4.разред
Теона Јовановић, 4.разред

Табела 24– Камерни састави

ХОРИЋ
*наставник Марија Илић/Невена Павловић
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Презиме и име ученика
Зорић Лена
Кобилић Ариф
Пјевовић Вук
Ђорђевић Анђела
Јовановић Михајло
Јовановић Николина
Марковић Мира
Милеуснић Андреј
Мусић Моника
Радивојевић Максим
Станковић Марија
Стојадиновић Леона
Трипковић Јелена
Шуља Ника
Гајић Даница
Милетић Уна
Стаменковић Магдалена
Укупно

Разред музичке наставе
2.разред
2.разред
2.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
припремни 2
припремни 2
припремни 1
17 ученика

Табела 25– Чланови хорића

* Сви захтеви су предати Радној групи Министарства просвете за ангажовање
запослених и очекујемо сагласност исте. То је разлог што у овом тренутку имамо
нерешена ангажовања.
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ОРКЕСТРИЋ
наставник Небојша Влаисављевић
Редни
број

Презиме и име ученика

Разред музичке наставе

Виолине
1.

Ђокић Александра

3.разред

2.

Кобилић Ариф

3.разред

3.

Ненадовић Дуња

3.разред

4.

Ристовић Лазар

3.разред

5.

Танасковић Хана

3.разред

6.

Шеровић Ивана

3. разред

7.

Ђорђевић Анђела

1.разред

8.

Јовановић Николина

1.разред

9.

Марковић Мира

1.разред

10.

Мусић Моника

1.разред

11.

Радивојевић Максим

1.разред

12.

Станковић Марија

1.разред

13.

Трипковић Јелена

1.разред

14.

Шуља Ника

1.разред

Виола
Зорић Лена

1.

2.разред

Виолончела
1.

Карић Дамир

3.разред

2.

Радивојевић Марија

3.разред

3.

Пјевовић Вук

2.разред

4.

Јовановић Михајло

1.разред

5.

Милеуснић Андреј

1.разред

6.

Стојадиновић Леона

1.разред

Укупно

22 ученика
Табела 26 – Чланови оркестрића
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МАЛИ ОРКЕСТАР
наставник Жељко Ивовић
Редни
број

Презиме и име ученика

Разред музичке наставе

Виолине
1.
2.

Адамовић Урош
Јанеш Ања

6.разред
6.разред

3.

Медан Марта

6.разред

4.

Шеровић Бојана

5.разред

5.

Ђорђевић Марко

4.разред

6.

Киш Лара

4.разред

7.

Ковачевић Даница

4.разред

8.

Комленић Нађа

4.разред

9.

Ђокић Александра

3.разред

Виоле
1.

Богдановић Елена

5.разред

2.

Ристовић Лазар

3.разред

3.

Танасковић Хана

3.разред

Виолончело
1.

Станковић Мина

6.разред

2.

Тамбурић Жељко

6.разред

3.

Миљковић Динка

5.разред

4.

Николић Мина

5.разред

5.

Срејић Дарија

5.разред

6.

Теона Јовановић

4.разред

Контрабас
1.

Радивојевић Димитрије

Укупно ученика

6.разред

19
Табела 27 – Чланови Малог оркестра

31

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година

ВЕЛИКИ ОРКЕСТАР
наставник Драган Мирчић

Виолина
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Митровић Јован
Маричић Николина
Радивојевић Петар
Трујановић Милана
Јанковић Ања
Јанковић Марија
Кали Марија
Ристановић Сара
Удовић Јована
Вељковић Срђан
Вучовић Софија
Ђорђевић Надежда
Мињевић Андреј
Митровић Милица
Пешић Стојанка
Смиљанић Јована
Спасојевић Матија
Стојковић Дуња
Трујановић Елвис

10.разред
9.разред
9.разред
9.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред

Виола
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Атанасијевић Петра
Богдановић Сашка
Милорадовић Марко
Ковачевић Јована
Марић Марко
Бићанин Љубица
Божић Марија
Јовановић Маша
Радојковић Лука

10.разред
10.разред
10.разред
8.разред
8.разред
7.разред
7. разред
7. разред
7.разред

Виолончело
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мајсторовић Мима
Буљанчевић Катарина
Лучковић Валентина
Чачић Јелисавета
Младеновић Нађа
Тамбурић Драгош
Антић Кристина
Липановић Петра

1.
2.
3.
4.

Црнобрња Вања
Поповић Љубиша
Ђокић Милан
Станковић Вељко

10.разред
9.разред
9.разред
9.разред
8.разред
8.разред
7.разред
7.разред

Контрабас

Укупно ученика

9. разред
8. разред
8. разред
8. разред

40
Табела 28 – чланови Великог оркестра
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ЧИТАЊЕ С ЛИСТА
Виолина
наставник Драган Мирчић
1.

Митровић Јован

10. разред

2.

Маричић Николина

9. разред

3.

Радивојевић Петар

9. разред

4.

Трујановић Милана

9. разред

5.

Јанковић Ања

8. разред

6.

Јанковић Марија

8. разред

7.

Кали Марија

8. разред

8.

Ристановић Сара

8. разред

9.

Удовић Јована

8. разред

10.

Вељковић Срђан

7. разред

11.

Пешић Стојанка

7. разред

12.

Спасојевић Матија

7. разред

13.

Стојковић Дуња

7. разред

наставник Катарина Поповић
1.

Вучовић Софија

7. разред

2.

Ђорђевић Надежда

7. разред

3.

Мињевић Андреј

7. разред

4.

Митровић Милица

7. разред

5.

Смиљанић Јована

7.разред

6.

Трујановић Елвис

7. разред

7.

Адамовић Урош

6. разред

8.

Јанеш Ања

6. разред

9.

Медан Марта

6. разред

10.

Шеровић Бојана

5.разред

11.

Ђорђевић Марко

4. разред

12.

Киш Лара

4. разред

13.

Ковачевић Даница

4. разред

14.

Комленић Нађа

4.разред

Виолa
наставник Небојша Влаисављевић
33

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година
1.

Атанасијевић Петра

2.

Богдановић Сашка

3.

Милорадовић Марко

4.

Ковачевић Јована

5.

Марић Марко

6.

Бићанин Љубица

7.

Божић Марија

8.

Јовановић Маша

9.

Радојковић Лука

10.

Богдановић Елена

10. разред
10. разред
10. разред
8. разред
8. разред
7. разред
7. разред
7. разред
7. разред
5. разред

Виолончело
наставник Драган Ђорђевић
1.

Мајсторовић Мима

10. разред

2.

Буљанчевић Катарина

9. разред

3.

Лучковић Валентина

9. разред

4.

Чачић Јелисавета

9. разред

5.

Младеновић Нађа

8. разред

6.

Тамбурић Драгош

8. разред

7.

Антић Кристина

7. разред

8.

Липановић Петра

7. разред

наставник Душан Здравковић
9.

Станковић Мина

6. разред

10.

Тамбурић Жељко

6. разред

11.

Миљковић Динка

5. разред

12.

Николић Мина

5. разред

13.

Срејић Дарија

5. разред

14.

Јовановић Теона

4. разред

Контрабас
наставник Душан Здравковић
1.

Црнобрња Вања

2.

Поповић Љубиша

3.

Ђокић Милан

4.

Станковић Вељко

5.

Радивојевић Димитрије

9. разред
8. разред
7-8. разред
7-8. разред
5-6. разред

Табела 29 – Расподела ученика за предмет Читање с листа
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УПОРЕДНИ КЛАВИР
наставник Ненад Милошевић
Име и презиме ученика

разред

1.

Валентина Лучковић

четврти

2.

Марко Марић

четврти

3.

Марија Божић

трећи

4.

Марија Кали

трећи

5.

Урош Адамовић

трећи

6.

Бојана Шеровић

трећи

7.

Мина Николић

други-трећи

8.

Теона Јовановић

други

9.

Лука Радојковић

други

10.

Ариф Кобилић

први

11.

Лазар Ристовић

први

12.

Хана Танасковић

први

13.

Ивана Шеровић

први

наставник Јелена Василијевић
Име и презиме ученика

разред

1.

Срђан Вељковић

четврти

2.

Андреј Мињевић

четврти

3.

Марта Медан

четврти

4.

Вељко Станковић

четврти

5.

Мина Станковић

четврти

6.

Драгош Тамбурић

четврти

7.

Јована Удовић

четврти

8.

Елена Богдановић

трећи

9.

Марко Ђорђевић

други

10.

Лара Киш

други
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11.

Софија Вучовић

први

12.

Александра Ђокић

први

13.

Ања Јанеш

први

14.

Дамир Карић

први

15.

Динка Миљковић

први

16.

Дуња Ненадовић

први

17.

Нађа Комленић

први

наставник Марија Илић/Невена Павловић
Име и презиме ученика

разред

1.

Дуња Стојковић

четврти

2.

Јелисавета Чачић

четврти

3.

Димитрије Радивојевић

трећи

4.

Дарија Срејић

трећи

5.

Жељко Тамбурић

трећи

6.

Даница Ковачевић

други

7.

Марија Радивојевић

први

Табела 30 – Расподела ученика према класама наставника предмета Упоредни клавир

* Сви захтеви су предати Радној групи Министарства просвете за ангажовање
запослених и очекујемо сагласност исте. То је разлог што у овом тренутку имамо
нерешена ангажовања.
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СПИСАК УЧЕНИКА ПРЕМА РАЗРЕДИМА ОПШТЕОБРАЗОВНЕ
И МУЗИЧКЕ НАСТАВЕ
Ред.
број

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Презиме и име
Стаменковић Магдалена
Гајић Даница
Милетић Уна
Милеуснић Андреј
Јовановић Михајло
Јовановић Николина
Марковић Мира
Стојадиновић Леона
Мусић Моника
Станковић Марија
Ђорђевић Анђела
Трипковић Јелена
Радивојевић Максим
Шуља Ника
Зорић Лена
Пјевовић Вук
Карић Дамир
Ђокић Александра
Кобилић Ариф
Ненадовић Дуња
Радивојевић Марија
Танасковић Хана
Шеровић Ивана

Година
рођења
2011.
2010.
2010.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2010.
2009.
2009.
2009.
2009.
2010.
2008.
2009.
2008.
2009.
2007.
2007.
2007.
2007.
2007.

Град
Параћин
Ћуприја
Пожаревац
Ћуприја
Ћуприја
Параћин
Крушевац
Параћин
Ниш
Ћуприја
Ћуприја
Ћуприја
Бор
Београд
Ресавица
Ивањица
Ресавица
Параћин
Травник
Чачак
Бор
Ћуприја
В.Бања

Разред
ООН
1.разред
2.разред
2.разред
3. разред
3. разред
3. разред
3. разред
3. разред
3. разред
3. разред
3. разред
3. разред
3. разред
3. разред
4.разред
4.разред
4.разред
4.разред
5.разред
5.разред
5.разред
5.разред
5.разред

Разредни
старешина
В. Андрејић
Љ. Тодоровић
Љ. Тодоровић
В. Андрејић
В. Андрејић
В. Андрејић
В. Андрејић
В. Андрејић
В. Андрејић
В. Андрејић
В. Андрејић
В. Андрејић
В. Андрејић
В. Андрејић
Љ. Тодоровић
Љ. Тодоровић
Љ. Тодоровић
Љ. Тодоровић
Т. Петровић
Т. Петровић
Т. Петровић
Т. Петровић
Т. Петровић

Разред
МН

Разредни
старешина

Класа

Припремни 1
Припремни 2
Припремни 2

И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић
И. М. Милошевић

Н. Живановић
И. Васиљевић
М. Младеновић
Е. Крстева
Н. Бусарац
О. М. Хиршер
Н. Живановић
Е. Крстева
И. Васиљевић
О.М.Хиршер
О.М.Хиршер
Б. Радосављевић
И. Васиљевић
Д. Младеновић
Н. Живановић
Е. Крстева
Н. Бусарац
Д. Младеновић
Б. Радосављевић

1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
1.разред
2.разред
2.разред
3.разред
3.разред
2.
3.
3.разред
3.разред
3.разред
3.разред

О. Милић Хиршер

Е. Крстева
И. Васиљевић
Д. Младеновић

Инструмент
виолина
виолина
виолина
виолончело
виолончело
виолина
виолина
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виола
виолончело
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолончело
виолина
виолина
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ристовић Лазар
Ковачевић Даница
Ђорђевић Марко
Киш Лара
Јовановић Теона
Комленић Нађа
Богдановић Елена
Шеровић Бојана
Миљковић Динка
Николић Мина

2007.
2007.
2006.
2006.
2006.
2006.
2005.
2005.
2005.
2004.

Ужице
Чачак
В.Плана
Параћин
Ниш

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Срејић Дарија
Жељко Тамбурић
Адамовић Урош
Станковић Мина
Медан Марта
Јанеш Ања
Смиљанић Јована
Пешић Стојанка
Трујановић Елвис
Спасојевић Матија
Радивојевић Димитрије
Бићанин Љубица
Божић Марија
Вучовић Софија
Радојковић Лука
Јовановић Маша
Липановић Петра
Ђорђевић Надежда
Мињевић Андреј
Вељковић Срђан
Митровић Милица

2004.
2004.
2004.
2004.
2005.
2004.
2004.
2005.
2004.
2004.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2004.
2003.

Параћин
Крушевац
Уб
Параћин
Панчево
Бор
Параћин
Свилајнац
Ћуприја
Ариље
Бор
Крушевац

Ср. Митровица

Параћин
В.Бања
Јагодина
Свилајнац

Ср. Митровица

Параћин
В.Плана
Ресавица
Београд
Ресавица
Београд
Пожаревац
Ћуприја

5.разред
5.разред
6.разред
6.разред
6.разред
6.разред
7.разред
7.разред
7.разред
8.разред

Т. Петровић
Т. Петровић
В. Антић
В. Антић
В. Антић
В. Антић
Д.Костандиновић
Д.Костандиновић
Д.Костандиновић
Д.Костандиновић

3.разред
4.разред
4.разред
4.разред
4.разред
4. разред
5.разред
5.разред
5.разред
4.
5.

И. М. Милошевић
Н. Милошевић
Н. Милошевић
Н. Милошевић
Н. Милошевић
Н. Милошевић
Н. Милошевић
Н. Милошевић
Н. Милошевић

8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред

Д.Костандиновић
Д.Костандиновић
Д.Костандиновић
Д.Костандиновић
Д.Костандиновић
Д.Костандиновић
Д.Костандиновић
Д.Костандиновић
Д.Костандиновић
Д.Костандиновић
Т. Петровић
Т. Петровић
Т. Петровић
Т. Петровић
Т. Петровић
Т. Петровић
Т. Петровић
Т. Петровић
Т. Петровић
Т. Петровић
Т. Петровић

5.разред
6.разред
6.разред
6.разред
6.разред
6.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
5.
6.
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.разред

Н. Милошевић
Н. Милошевић
Н. Милошевић
Н. Милошевић
Н. Милошевић
Н. Милошевић
Ж. Ивовић
Ж. Ивовић
Ж. Ивовић
Ж. Ивовић
Н. Милошевић
Ж. Ивовић
Ж. Ивовић
Ж. Ивовић
Ж. Ивовић
Ж. Ивовић
Ж. Ивовић
Ж. Ивовић
Ж. Ивовић
Ж. Ивовић
Ж. Ивовић

Н. Милошевић/ Ж.
Ивовић

О.М.Хиршер
М. Младеновић
Д. Гавриловић
Б. Радосављевић
Ж. Ивовић
О. М. Хиршер
М. Симић
М. Младеновић
Ж. Ивовић
Ж. Ивовић

виолина
виолина
виолина
виолина
виолончело
виолина
виола
виолина
виолончело
виолончело

Е. Крстева
Н. Бусарац
М. Младеновић
Ж. Ивовић
М. Младеновић
Б. Радосављевић
И. Васиљевић
Д. Младеновић
Д. Гавриловић
Д. Младеновић
А. Благојевић
М. Симић
М. Симић
О. М. Хиршер
М. Симић
Н. Живановић
Е. Крстева
И. Васиљевић
Д. Гавриловић
М. Младеновић
Д. Гавриловић

виолончело
виолончело
виолина
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
контрабас
виола
виола
виолина
виола
виола
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолина
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55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Антић Кристина
Стојковић Дуња
Удовић Јована
Младеновић Нађа
Ковачевић Јована
Марић Марко
Јанковић Ања
Ристановић Сара
Јанковић Марија
Тамбурић Драгош
Кали Марија
Станковић Вељко
Ђокић Милан
Трујановић Милана
Поповић Љубиша
Радивојевић Петар
Буљанчевић Катарина
Црнобрња Вања
Лучковић Валентина
Маричић Николина
Чачић Јелисавета
Милорадовић Марко
Митровић Јован
Мајсторовић Мима
Атанасијевић Петра
Богдановић Сашка

2003.
2003.
2004.
2002.
2002.
2002.
2002.
2002.
2002.
2003.
2002.
2002.
2002.
2002.
2002.
2001.
2001.
2000.
2001.
2001.
2000.
2000.
2001.
2000.
2000.
2000.

Ћуприја
Ниш
Београд
Зајечар
Чачак
В. Плана
Бор
Ариље
Ср.Каменица

Крушевац
Зрењанин
Ћуприја
Параћин
Ћуприја
Параћин
Бор
Ћуприја
Вршац
Ниш
Опатија
Београд
Београд
Ћуприја
С. Паланка

Бор
Параћин

9.разред
9.разред
9.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци
слободњаци

Т. Петровић
Т. Петровић
Т. Петровић
В. Антић
В. Антић
В. Антић
В. Антић
В. Антић
В. Антић
В. Антић
В. Антић
В. Антић
В. Антић
В. Антић

7.разред
7.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
8.разред
7.
8.
7.
8.
9.разред
8.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
9.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред

Ж. Ивовић
Ж. Ивовић
Д. Мирчић
Д. Мирчић
Д. Мирчић
Д. Мирчић
Д. Мирчић
Д. Мирчић
Д. Мирчић
Д. Мирчић
Д. Мирчић
Ж.Ивовић/Д.Мирчић
Ж. Ивовић/Д. Мирчић

Г. Миљковић
Д. Мирчић
Г. Миљковић
Г. Миљковић
Г. Миљковић
Г. Миљковић
Г. Миљковић
Г. Миљковић
Г. Миљковић
Г. Миљковић
Г. Миљковић
Г. Миљковић
Г. Миљковић

Н. Бусарац
Д. Младеновић
Д. Младеновић
Н. Бусарац
Н. Живановић
Н. Живановић
Д. Младеновић
М. Младеновић
Б. Радосављевић
Б. Сарамандић
Д. Гавриловић
А. Благојевић
Д. Здравковић
Д. Гавриловић
А. Благојевић
Д. Гавриловић
Б. Сарамандић
А. Благојевић
Н.Бусарац
Б. Радосављевић
Е. Крстева
М. Симић
И. Васиљевић
Ж. Ивовић
Н. Живановић
М. Симић

виолончело
виолина
виолина
виолончело
виола
виола
виолина
виолина
виолина
виолончело
виолина
контрабас
контрабас
виолина
контрабас
виолина
виолончело
контрабас
виолончело
виолина
виолончело
виола
виолина
виолончело
виола
виола

Табела 31 – Списак ученика
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Норматив недељног фонда часова наставника општеобразовне наставе у школској 2018/19.години
НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
ПП

ПР

ШВ

СУ

СР

ВД

РСО

2
2

10
10
4
2,5

1

1
1
0.5
0.5

1
1
0,5

1
1
0,5
0,5

1
1
0.5
0.5

Укупно
40
40
16
10

1

4

0.5

0,5

1

18

1

10

1

1

1

40

1

3,5

0.5

0,5

0.5

14

0.5

0,5

0.5

8

0.5

0.5
0,5
0.5

4
2
8

0,5

4

1
1

0.5
0.5
0,5
1
1

4
6
2
40
40

0,5

0,5

10

0,5

0,5

12

Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Антић Весна
Петровић Татјана
Николић Ана (е+н)
Гавриловић Ивана

ОН

ЧОС

ПУ

ДП

ДД

19
18
8
5

2
2

0.5
1

0.5
1
1
0,5

0.5
1
1
0,5

Тимотијевић Срећко

8

1

1

1

6.

Костандиновић Драгослава

20

скд

пст

сзу

7

1
0,5

1

Тирменштајн Весна
Боровина Жарко (Миљанић
Дарко)
Ђорђевић Анкица
Милинковић Јован
Радовановић Душанка
Спасојевић Драгана
(Петровић – Боровина
Марија)
Митева Невенка
Миленковић Слађан
Јовановић Слободан
Андрејић Весна
Тодоровић Јована
Боровина Жарко (Манић
Маја)
Мишковић Зоран

1
0,5

7.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
18.
19.
20.
21.

2

ДЗ

СКЦ

0.5
1

СПП+КР

4

0,5

2

2
1
4

0,5
0.5

1
0,5
2

0,5

1

2
2
3
1
12
12
5
6

1
2
2

6
6

1
1

2
2

0.5

1
1,5
0,5
8
8

1
1
0,5

2
2

2
2

0,5

0,5

2,5

2

3

1

0.5

2
2

Табела 32 – Норматив недељног фонда наставника општеобразовне наставе
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ЛЕГЕНДА –за општеобразовну и музичку наставу:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ОН - обавезна настава
ЧОС/ЧРС- час одељенског/разредног старешине
ПП-преглед писмених задатака
РСВ-рад у стручним већима
СКЦ-секције
ПР- планирање и припрема
ИИ-испити (годишњи, матурски и остале провере знања)
СР- сарадња са родитељима
ДП- допунска,
ДД- додатна настава
ШВ- шеф стр. већа
ВД – вођење школске документације иизд.јав.исправа
ПТ-припрема ученика за такмичење
СТУ- стручно усавршавање
КД- културна делатност
ОП- остали послови- пријемни испит…
ОР- Организује рад и обезбеђује услове за остваривање о.р. у кабинету
СР- сарадња са родитељима
СКД- спортска и културна делатност
ПСТ – припрема за спортска такмичења
СЗУ- сарадња са здравственим установама

Норматив недељног фонда часова наставника музичке наставе у школској 2018/19.године
Непосредни рад са ученицима

РБ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Име и презиме
Младеновић Милица - виолина
Радосављевић Божидар - виолина
Младеновић Драгутин - виолина
Гавриловић Даница – виолина
Милић – Хиршер Оливера - виолина
Васиљевић Игор - виолина
Симић Милош - виола
Живановић Немања – виола
Бусарац Невена - виолончело

ОН

ЧРС

22
24
24
24
24
24
24
24
24

1

ДП

ДД

ПТ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

ПП

ПР

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Остали послови
РСО
СТУ ИИ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

ВД

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

ШВ

СР

Укупно

1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

40
40
40
40
40
40
40
40
40
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Ивовић Жељко – виолончело/оркестар
Крстева Ели - виолончело
Сарамандић Божа - виолончело
Благојевић Александар –
контрабас/камерна музика
Здравковић Душан – контрабас/читање
с листа
Мирчић Драган – камерна
музика/оркестар/читање с листа
Михаиловић Милица – камерна музика
Ђорђевић Драган – читање с листа
Поповић Катарина - читање с листа
Влаисављевић Небојша –
оркестрић/читање с листа
Милошевић Ненад – упоредни клавир
Василијевић Јелена – упоредни клавир
Гавриловић Зоран – корепетиција
Пап Милица - корепетиција
Николић Јована - корепетиција
Татић Хаџи-Антић Катарина
Милошевић Младеновић Ирена солфеђо
Миљковић Горан – група теоријских
предмета
*Илић Марија/Павловић Невена –
група теоријских предмета/упоредни
клавир

22
24
8
24

1

24

2
1
0,5
1

10
10
4
10

1
1

1
1

1
2

1
0,5

2

1
0,5
0,5
0,5

0,5

40
40
13
40

1

1

0,5

10

1

1

2

1

0.5

20

20

1+
1(кд)

2

10

1

1

2

1

1

40

20
6
6
8

КД2

2

0,5

1
1
1
0,5

40
13

1
0,5

2
2
1
0,5

1

0,5

1
1
1
0,5

1

КД1

10
3
3
4

24
24
22
22
22
6
20

1

0,5
1

0,5
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
2
2
2
1.5
1

0.5
1
0,5
0,5
0,5
0.5
1

0.5

кд 2
кд 2
кд 2
1
1

10
10
10
10
10
3
10

1

40
40
40
40
40
13
40

20

1

1

1

1

10

1

1

2

1

1

40

1

1

10

1

1

2

1

1

40

22

1,5
1,5
1,5
1
1

16

Табела 33 – Норматив недељног фонда за наставнике музичке наставе
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* Сви захтеви су предати Радној групи Министарства просвете за ангажовање запослених и
очекујемо сагласност исте. То је разлог што у овом тренутку имамо нерешена ангажовања.
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Структура и распоред обавеза васпитача у школској 2018/19.години
Име и презиме

ПУУ

ВР

ДЖ

СР

СВ

СУ

РСО

СЗУ

ПУ

ВД МНТ
КВС

ПР

Укупно

6

40

1.

Ђорђевић Марина

3

12

8

1

4

1

1

1

1

1

2.

Ђорђевић Дејан

4

12

8

1

4

1

1

1

1

1

6

40

3.

Николић Горан

4

12

8

1

4

1

1

1

1

1

6

40

4.

Радуловић Гордана

1

6

4

1

1

1

1

1

1

3

20

5.

Вулић Александра

3

5

8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

22

6.
7.
8.

Гавриловић Ивана
Николић Ана
Белошевић Јелена

3
3
2

8
8
8

0,5
0,5
0,5

2.5
3
2

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5

0,5

0.5

1

16
16
14

Табела 34 – Распоред обавеза васпитача

ЛЕГЕНДА ЗА ВАСПИТАЧЕ
ПУУ – помагање у учењу и раду
ВР – васпитни рад са ученицима (индивидуални и групни)
ДЖ – дежурство
СР – сарадња са родитељима
СВ – програмирање и реализовање активности ученика у слободном времену
СУ – стручно усавршавање
РСО – раду у стручним органима
СЗУ– сарадња са здравственим установама
ПУ – праћење ученика (концерти, гостовања, турнеје)
ВД – вођење документације
МНТ – менторство
КВС– координатор васпитне службе
ПР – припрема
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Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Организатор практичне наставе
5

2.

Планира и програмира васпитно-образовни рад у практичној настави (која се реализује у
Школи и у дому)
Помаже директору у обављању послова везаних за практичну наставу.

3.
4.
5.

Обавља инструктивно- педагошки рад.
Сарађује са ученичким организацијама.
Анализира реализацију и мере за унапређење практичне наставе.

1
1
2

6.

Надзире и контролише извршење годишњег плана рада везано за практичну наставу.

1

7.
8.

Организује дежурства.
Припрема распоред практичне наставе, професионалне праксе, блок наставе.

1
2

9.

Прати и проучава законске прописе из делокруга свога рада.

2

1.

СВЕГА:

5

20
Табела 35 – Недељни распоред радног времена организатор практичне наставе

Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Наставник практичне наставе и вежби
1.
2.
3.
4.

Планира, припрема и остварује практичну наставу и другe oбликe oбрaзoвнo-вaспитнoг
рaдa у складу са програмом установе;
Спроводи индивидуализацију и прилагођавање у складу са образовно-васпитним
потребама ученика

5

Учествује у изради и припреми планова, ИОП-а и програма Школе и њиховој
реализацији у делу који се односи на практичну наставу;
Сарађује са родитељима и другим законским заступницима ученика, наставницима и
васпитачима у циљу реализације наставе и вежбања;

1

5

2
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5.

Стручно се усавршава и прати стручне и научне иновације;

1

6.
7.

Остварује индивидуалну наставу - вежбе;

5

Прати и проучава прописе из делокруга свога рада

1

СВЕГА:

20
Табела 36 – Недељни распоред радног времена наставника практичне наставе

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
Недељни распоред радног времена директора
Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Директор
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
СВЕГА:

Планирање и организација програма образовања и васпитања
Одлучивање о коришћењу наменских средстава утврђених финансијским планом
Педагошко руковођење свим стручним органима школе
Педагошко – инструктивни рад
Сарадња са родитељима ученика, удружењима, организацијама, јединицом локалне
самоуправе, ЗМБСС, Минстарством просвете, Министарством културе, ЗУОВ,
Школском управом...
Планира и прати стручно усавршавање свих запослених
Координирање свим секторима унутар школе
Евиденција рада и подношење извештаја школском одбору
Сарадња са уметничким руководиоцем школе са ФМУ
Сарадња са културним и образовним институцијама у земљи и иностранству
Рад на промоцији школе и школском маркетингу
Стручно усавршавање

5
5
2
3
5

2
6
3
2
4
2
1

40
Табела 37 – Недељни распоред радног времена директора
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Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Помоћник директора
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Помаже директору у планирању, утврђивању и спровођењу процеса рада и пословне и
развојне политике школе
Помаже директору у припремању и доношењу програма и планова установе, предузима
мере, организује, координира и одговоран је за извршавање
програма и планова;
Асистира директору у унапређењу организације рада, даје упутства и налоге за
квалитетно и рационално обављање послова и задатака
Координира рад радних јединица и одговара за успешан, законит рад, технолошку и
радну дисциплину у тим јединицама
Разматра и решава организациона питања на основу делегираних овлашћења директора
Кooрдинирa и учествује у раду тимова и oргaнa
Планира, организује, руководи и контролише извршење свих послова и задатака у
оквиру дома
Учествује у изради Годишњег програма рада и Извештаја о раду школе и дома
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији
радних места школе и/или по налогу директора школе

СВЕГА

4
4

4
2
2
1
2
1

20
Табела 38– Недељни распоред рада помоћника директора

Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Стручни сарадник- психолог
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Праћење и проучавање развоја и напредовања ученика у учењу и владању
Саветодавни рад са ученицима
Васпитно-образовни и корективни рад са ученицима који имају тешкоће
Сарадња са наставницима
Аналитичко-истраживачки рад
Сарадња са родитељима

6
10
5
2
1
1
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7.
8.
9.
10.
11.
СВЕГА:

Сарадња са васпитачима
Стручно усавршавање
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији
радних места школе и/или по налогу директора школе
Рад у стручним органима (тимови, активи, стручна већа, педагошко веће)
Припрема

1
1
1
2
10

40
Табела 39 – Недељни распоред рада стручног сарадника

Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Стручни сарадник- библиотекар/нототекар/медијатекар
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
СВЕГА:

Планира, организује и учествује у изради и реализацији програма образовања и
васпитања.
Сарађује са наставницима и стручним сарадницима.
Руководи у раду библиотечке, медијатечке и нототечке секције.
Ради на издавању књига, приручника, аудио, видео записа и нотних издања.
Учествује у организовању и остваривању културне активности и јавне делатности
школе.
Води фото, музичку, видео и другу архиву школе и стручно обрађује нотне, видео,
аудио и друге записе.
Сарађује са матичном библиотеком, стручним институцијама и друштвеним
окружењем.
Предлаже набавку књига, часописа, медијатечке и нототечке грађе, инвентарише,
класификује, сигнира и каталогизује.
Учествује у избору одобрених уџбеника са осталим члановима већа.
Учествује у раду тимова и органа школе.
Води педагошку документацију и евиденцију.
Учествује у изради прописаних докумената установе.

1
1
1
4
2
2
1
2
1
1
2
2

20
Табела 40 – Недељни распоред радног времена стручног сарадника библиотекара/нототекара/медијатекара
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Недељни распоред радног времена административног, књиговодственог и помоћно-техничког особља

Ред.број

Садржаји рада

1.
2.
3.

Израда свих врста уговора, аката и нацрта
Кадровски послови
Правно-технички послови (према опису из Правилника о систематизацији радних
места)
Координација у поступцима јавних набавки
Праћење закона и других прописа, давање стручног мишљења о примени истих и
обавештавање директора
Учествовање у раду Савета родитеља, а по потреби Музичког и ООН већа, као и
стручних тимова, ради давања правних објашњења и појашњења закона
Учествовање у раду Школског одбора - припремање седница, присуствовање
седницама, давање правних објашњења и мишљења, као и активности везане за израду
и спровођење одлука
Израда аката у поступку за остваривање права деце и ученика везаних за остваривање
права на образовање и васпитање, припремање одлуке о приговору и жалби ученика,
родитеља, односно старатеља и др./ израда документације за вођење дисциплинских
поступака, у са радњи са директором
Израда свих Правилника и интерних општих аката и њихово редовно усклађивање са
законом
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији
радних места школе и/или по налогу директора школе и помоћника директора.

Број
сати

Секретар школе

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
СВЕГА:

10
6
6
3
3
1
2

2

3
4

40
Табела 41 - Недељни распоред радног времена секретара школе
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Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Шеф рачуноводства
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Израда финансијског плана, периодичног обрачуна и завршног рачуна
Пријем и контрола рачуноводствених исправа – члан 24. Правилника*;
Обрачун накнада по основу службених путовања и трошкова превоза за долазак на
посао и са посла запосленима на основу евиденције, који о томе води надлежна служба
до 5. у месецу за претходни месец
Вођење евиденције о радном стажу запослених и кооринација са секретаром школе при
изради одговарајућих решења
Израда финансијских статистичких извештаја
Контрола документације материјалног пословања школе, контирање и књижење
Обавља послове платног промета и рукује финансијским средствима у складу са својим
овлашћењима
Обавља послове јавних набавки из делокруга финансијског пословања
Организација и надгледање годишњег пописа имовине, обавеза и инвентара
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији
радних места школе и/или по налогу директора школе и помоћника директора.

СВЕГА:

4
1
1

1
3
10
5
1
1
13

40
Табела 42 – Недељни распоред радног времена шефа рачуноводства

Ред.број

Садржаји рада

1.

Преузима и заводи документа и пошту у деловодник, спроводи је надлежним службама
и дистрибуира службену пошту у сарадњи са секретаром школе
Истиче опште и појединачне акте на огласну таблу Школе, записнике органа,
обавештења и исте ажурира
Издаје различите врсте потврда и уверења по писменом захтеву странака
Одлаже документацију у архиву, води евиденцију о архивском материјалу, архивску
књигу и осталу документацију, врши излучивање материјала

Број
сати

Технички секретар
2.
3.
4.

10
2
3
4
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Води евиденцију о уписаним и исписаним ученицима, као и о преводницама и
извештајима о упису ученика у Школу и Дом
Пријављује децу на музичка такмичења
Обавља послове умножавања и фотокопирања неопходног архивског материјала
Комуницира са странкама путем телефона
Спроводи странке према протоколу
Прикупља, уређује, припрема и контролише податке неопходне за израду анализа,
извештаја и пројеката
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији
радних места школе и/или по налогу директора школе и помоћника директора.

СВЕГА:

5
4
4
5
1
1
1

40
Табела 43 – Недељни распоред радног времена техничког секретара

Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Референт за правне, кадровске и административне послове
1.
2.

Вођење материјалног књиговодства

5

Евиденција корисника дома и ученика школе и пренос података Сектору за ученички
стандард путем апликације;

3

3.
4.

Израда калкулација цена услуга смештаја и исхране ученика
Фактурисање услуга ученичког дома надлежним државним органима и родитељима у
складу са уговорима
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији
радних места школе и/или по налогу директора школе и помоћника директора.

5
5

5.
СВЕГА:

2

20
Табела 44 – Недељни распоред радног времена референта правне, кадровске и административне послове
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Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Референт за финансијско рачуноводствене послове

6.

Евидентирање обавеза преузетих у комерцијалним трансакцијама и њихово измирење
преко ЦРФ
Унос података о обуставама из зарада запослених у апликацију за обрачун зарада и
комуникација са Управом за трезор до коначног учитавања
Исплата накнада по основу службених путовања и трошкова превоза за долазак на посао
и са посла запосленима на основу евиденције и налогу шефа рачуноводства
Благајничко пословање – формирање благајничких докумената, вођење благајничког
дневника
Уплата пазара Управи за трезор и подизање ефективе по налогу шефа рачуноводства и
директора школе
Прикупљање документације и праћење пријава и одјава запослених

7.

Вођење евиденције о издавању и овери здравствених картица за запослене

8.

Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији радних
места школе и/или по налогу директора школе и помоћника директора.

1.
2.
3.
4.
5.

6
6
5
5
2
6
4
6

СВЕГА:

40
Табела 45 – Недељни распоред радног времена референта за финансијско руководствене послове

Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Магационер/ економ – шеф службе исхране
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пријем и складиштење робе према важећим прописима
Издавање намирница по требовањима и повраћај неутрошеног материјала
Вођење магацинских картица
Организација рада и израда распореда особља кухиње
Учествовање у припреми исхране ученика за путовања
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији

4
3
3
4
1
5
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радних места школе и/или по налогу директора школе и помоћника директора.

СВЕГА:

20
Табела 46– Недељни распоред радног времена магационер/ економа

Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Референт за заштиту, безбедност и здравље на раду
1.
2.

Прикупља потребну документацију за израду аката о процени ризика.

2

Прикупља податке за анализу степена тренутне експонираности безбедносним
ризицима.

2

3.

Прикупља податке и потребну документацију за израду општих и појединачних аката
из области заштите, безбедности и здравља на раду.
Прати и контролише средства и опрему за личну заштиту на раду.

2

Прати стање и води евиденцију о повредама на раду и професионалним обољењима.

1

7.
8.

Контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца.
Контролише стање објекта и школског дворишта; отклања уочене недостатке у
сарадњи са мајсторима.

3
8

9.

Учествује у изради извештаја у вези са редовним и ванредним догађајима из области
заштите, безбедности и здравља на раду.

2

10.
11.

Вођење евиденције о доласку и одласку запослених на посао и са посла.

3

Обавља и др. послове по налогу директора, помоћника директора и секретара.

15

4.
5.

СВЕГА:

2

40
Табела 47 - недељни распоред радног времена референта за заштиту, безбедност и здравље на раду
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Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Домар / мајстор одржавања
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Одржавање и поправке школске зграде, дворишта, прилаза, столарије, браварије,
намештаја и инвентара
Учествовање у свим пословима одржавања хигијене објекта приликом редовног,
генералног и ванредног спремања школских просторија
Требовање потрошног материјала, алата и средстава потребних за његов рад
Вођење евиденције о свом раду, средствима која су му поверена и утрошку материјала,
достављање извештаја директору на недељном нивоу
Свакодневно обилажење Дома у сарадњи са васпитачима, евидентирање кварова и
оштећења, и благовремено реализовање поправки истих на дневном, недељном и
месечном нивоу
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији
радних места школе и/или по налогу директора школе и помоћника директора.

СВЕГА:

15
3
3
1
10

8

40
Табела 48– Недељни распоред радног времена домара/мајстора одржавања

Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Домар / мајстор одржавања – ложач
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ложење котлова и одржавање температуре
Избацивање шљаке
Складиштење огрева
Одржавање и припрема грејних инсталација, чишћење радних просторија
Вансезонски послови ( ситне поправке на згради, опреми, огради, одржавање и
уређење дворишта, коси траву, чисти снег..)
Води евиденцију о свом раду, средствима која су му поверена и утрошку материјала
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији
радних места школе и/или по налогу директора школе и помоћника дирекотра.

СВЕГА:

18
2
2
10
5
1
2

40
Табела 49– Недељни распоред радног времена домара /мајстора одржавања - ложача
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Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Чистачица
1.
2.
3.
4.

Одржавање чистоће Школе - ходника, учионица, кабинета, канцеларија, тоалета,
радионица, сала и инвентара.
Одржавање чистоће у школском дворишту и на прилазима Школи.
Одржавање цвећа и зеленила у Школи и око ње
Остали послови из описа послова Правилника о организацији и систематизацији радних
места школе и/или по налогу директора школе и помоћника директора.

СВЕГА:

30
3
3
4

40
Табела 50 – Недељни распоред радног времена чистачице

Ред.број

Садржаји рада

1.
2.
3.
4.
5.
СВЕГА:

Обавља послове одржавања хигијене и спровођења мера санитарно хигијенског режима.
Одржавање чистоће у школском дворишту и на прилазима дому
Одржавање цвећа и зеленила у дому и дворишту дома.
Спрема и уређује собе и просторије за боравак корисника.
Обавља и др. послове по налогу директора, поомћника директора и секретара школе.

Број
сати

Спремачица
15
3
3
15
4

40
Табела 51– Недељни распоред рада спремачице

Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Кувар
1.
2.
3.
4.
5.

Припрема све врсте јела по јеловнику и нормативима исхране.
Припрема и обликује све врсте посластица.
Контролише исправност намирница.
Утврђује потребне количине намирница на основу норматива и резервација и саставља
листу за набавку намирница.
Контролише квалитет припремљеног јела.

20
5
1
1
1
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6.
7.
8.

Сервира јела.
Припрема јеловник.
Обавља и др. послове по налогу директора, помоћника директора, секретара и економа.

СВЕГА:

5
1
6

40
Табела 52- недељни распоред рада кувара

Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Сервирка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
СВЕГА:

Припрема и обрађује намирнице код припремања и издавања оброка.
Припрема и сервира храну.
Одржава хигијену у кухињи.
Одржава хигијену средстава за обраду и припрему намирница.
Одржава хигијену посуђа, прибора и уређаја.
Уређује угоститељски објекат за услуживање корисника.
Обавља и др. послове по налогу директора, помоћника директора и секретара школе.

10
5
5
5
5
5
5

40
Табела 53 - Недељни распоред рада сервирке

Ред.број

Садржаји рада

Број
сати

Помоћни радик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
СВЕГА:

Обавља физичке послове: истовар и утовар, пренос и транспорт робе, материјала и
опреме и др.
Доноси пошту и штампу.
Врши мање поправке на објекту.
Води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама.
Одржава хигијену објекта и околине.
Обавља и др. послове по налогу директора, помоћника директора и секретара школе.

15
1
1
1
15
7

40
Табела 54 - Недељни распоред рада помоћног радника
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Припремање за васпитно- образовни рад
и методичка документација наставника
Наставни процес је сложен и креативан процес па је неопходно систематски и плански
приступити њиховој примени, реализацији и евалуацији.
О свему ономе што жели да предузме, наставник мора благовремено да промишља,
разрађује методе, технике, инструменте и средства како би остварио постављене
циљеве и стандарде постигнућа. Наставник је дужан да приступи планирању тј. изради
одређеног плана, поштујући школски програм који садржи попис свих наставних
садржаја наставног предмета у целини; наставници израђују глобалне (на годишњем
нивоу) и оперативне (на месечном нивоу) планове рада .
Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део Годишњег плана рада
школе према важећем Правилнику о стандардима квалитета рада. Овај план
представља основу за планирање корелације међу предметима.
Глобално / годишње планирање
Врши се пре почетка школске године и обухвата:
1. Планирање наставе:
– распоређивање наставних тема/области/модула;
– број предвиђених часова по теми;
– број часова обраде, утврђивања и провере.
2. Планирање додатне, допунске, припремне наставе, секција и осталих облика
образовно-васпитног рада подразумева навођење укупног годишњег броја, без
навођења броја часова по теми.
Оперативно планирање
Обухвата дидактичко-методску разраду наставних тема на наставне јединице, а ради се
за месец, тему, област или модул. Наставник бира начин оперативног планирања у
складу са специфичностима предмета.
За глобалне и оперативне планове не постоје прописани обрасци.
Оперативни план рада је веома важан вид педагошке припреме и усмерава
наставника на промишљен избор наставних тема и јединица и њихово распоређивање
у складу са циљевима предмета, карактеристика ученика и услова рада.
Оперативни план рада може да садржи следеће рубрике:
1.
2.
3.
4.
5.

називе наставних јединица и њихов распоред у оквиру тема;
исходи
тип часа;
облици, методе, иновације;
напомену (место реализације уколико одступа од уобичајеног, евалуација и
друге специфичности конкретног часа по потреби).
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Глобални план наставник предаје стручном сараднику школе до почетка школске
године, а оперативни у складу са динамиком реализације.
При распоређивању наставних јединица важно је водити рачуна о корелацији са
осталим предметима и активностима датим у Годишњем плану рада.
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Глобални планови наставника
Српски језик и књижевност
Ред.
број
настав.
теме

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број часова за

Број
часова
по теми

Остале
типове
часова

обраду

Први разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Добро дошли прваци
Учимо слова
Свако слово нешто ново
Лепршајте лептирице беле
Сада могу све што хоћу
Да учимо сада умемо
Пријатељ се у невољи познаје
Шалимо се али и радимо
Много људи треба да се труди
Ал је леп овај свет

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Хајде да растемо
Растимо, са ластама растимо
Хајде да се чудимо
Снови и жеље
Вредне ствари
Хајде да учимо
У свету животиња
У свету ливада и шума
Шта је лепо да се ради лети

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

На позорници
Добра и мудра дела сама се хвале
Народне умотворине
Наши снови, маштања и игре
Зимске слике
Шта нам се догађа
Шала је шала, рад је рад
У свету сваког тренутка
Пролеће је свуда око нас
„ Ал се небо осмехива“

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Другарство
Наджњева се момак и девојка
Човек само срцем добро види
На муци се познају јунаци
Чудесни свет
Добро се добрим враћа

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Граматика
Правопис
Ортоепија
Лектира
Допунски избор
Научно-популарни текстови

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

Граматика
Правопис
Ортоепија
Лектира
Допунски избор
Научно-популаарни текстови
Тумачење текстова

18
17
17
23
6
20
22
15
25
22

8
11
10
15
5
10
9
8
13
10

10
6
7
8
1
10
13
7
12
12

22
23
19
21
26
24
15
23
12

5
10
13
7
16
14
7
8
3

17
13
6
14
10
10
8
15
9

20
20
28
21
11
18
18
20
17
12

10
13
9
12
6
10
11
15
9
5

10
7
19
9
5
8
7
5
8
7

19
34
24
23
25
23

12
18
10
14
14
8

7
16
14
9
11
15

40
5
5
60
10
6

35
5
5
50
5
6

5

40
5
5
60
10
6
6

35
5
5
50
5
6
6

5

Други разред

Трећи разред

Четврти разред

Пети разред

10
5

Шести разред

10
5
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Седми разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Граматика
Правопис
Ортоепија
Лектира
Допунски избор
Научно-популарни текстови

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Увод у проучавање
Књижевност старог века
Средњовековна књижевност
Народна
Хуманизам и ренесанса
Барок

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Просветитељство
Романтизам
Реализам
Књижевно – теоријски појмови
Језик
Језичка култура

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

Десети разред
Модерна
20
15
5
Међуратна и ратна књижевност
20
15
5
Савремена књижевност
20
15
5
Проучавање књижевних дела
20
15
5
Језик
5
5
Језичка култура
10
10
Књижевно- теоријски појмови
10
10
Табела 55- Српски језик и књижевност од 1. до 10. разреда/глобални план рада

30
5
5
40
5
5

25
5
5
30
5
5

10
10
10
15
15
10

10
5
5
10
10
5

10
35
35
10
10
11

10
30
30
10
10
11

5

10

Осми разред
5
5
5
5
5

Девети разред
5
5

Математика
Ред.
број
настав.
теме
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ
Први разред
Предмети у простору и односи међу њима
Линија и области
Класификација предмета према својствима
Природни бројеви до 1 000
Мерење и мере
Други разред
Природни броејви до 100
Геометријска тела и фигуре, линије
Мерење и мере
Трећи разред
Обнављање градива
Природни бројеви
Мерење и мере
Сабирање и одузимање до 1 000
Тачка, права и раван
Круг
Множење и дељење до 1000
Угао
Правоугаоник и квадрат
Разломци
Математички изрази
Троугао
Подударност
Четврти разред
Природни бројеви до 1 000 000
Геометријски облици

Број часова за

Број
часова
по теми

Остале
типове
часова

обраду

10
6
6
86
3

4
4
4
56
2

6
2
2
30
1

92
16
3

59
14
2

33
2
1

3
10
6
37
2
2
33
2
8
3
2
2
1

8
5
29
2
2
29
2
7
3
2
2
1

3
2
1
8
4
1
-

83
14

34
9

49
5
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3.
4.

Мерење и мере
Разломци

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

Скупови
Основни геометријски објекти
Угао
Дељивост бројева
Разломци
Осна симетрија
Два једночасовна писмена задатка

9
5

6
4

3
1

8
5
10
8
33
6
4

5
3
6
5
20
2

3
2
4
3
13
4
4

Пети разред

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Шести разред
9
4
Цели бројеви
26
12
Рационални бројеви
15
8
Троугао
10
4
Четвороугао
10
5
Површина троуглова и четвороуглова
4
Два једночасовна писмена задатка
Седми разред
9
5
Реални бројеви
10
6
Питагорина теорема
20
8
Цели и рационални алгебарски изрази
8
4
Многоугао
9
5
Зависне величине и њихово графичко
представљање
7
4
Круг
5
3
Сличност
4
Два једночасовна писана задатка са анализом
Осми разред
Сличност троуглова
7
Тачка, права и раван
4
Линеарне једначине и неједначине са једном
13
непознатом
Призма
6
Пирамида
9
Линеарна функција
6
Графичко представљање података
4
Систем линеарних једначина са две непознате
8
Ваљак
4
Купа
4
Лопта
3
Два једночасовна писана задатка са анализом
4
Табела 56- Математика од 1. до 8. разреда/глобални план

5
14
7
6
5
4
4
4
12
4
4
3
2
4

3
3
5

4
1
8

3
3
3
1
4
2
2
1
-

3
6
3
3
4
2
2
2
4

Свет око нас
Ред.
број
настав.
теме

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број
часова
по теми

Број часова за
обраду

Остале
типове
часова

Први разред
1.
2.
3.
4.

Ја и други
Жива и нежива природа
Оријентација у простору и времену
Култура живљења

1.
2.
3.
4.

Ми и наше окружење
Кретање и сналажење у простору
Природа око нас
Материјали и њихова употреба

10
40
12
12

7
23
8
7

3
17
4
5

19
15
25
15

16
12
21
12

3
3
4
3

Други разред

Табела 57- Свет око нас за први и други разред/глобални план
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Природа и друштво
Ред.
број
настав.
теме

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број часова за

Број
часова
по теми

обраду

7
12
7
12
11
3
9
8
5

4
9
5
10
10
3
8
7
4

Остале
типове
часова

Трећи разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мој завичај
Нежива природа
Веза између живе и неживе природе
Кретање у простору
Кретање у времену
Откривање прошлости
Некад и сад
Материјали и њихова употреба
Људска делатност

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разноврсност живог света
Рад , енергија, производња, потрошња
Истражујемо природне појаве
Истражујемо материјале
Србија данас
Прошлост Србије

3
3
2
2
1
1
1
1

Четврти разред
6
3
14
10
6
4
9
5
25
15
14
6
Табела 58- Природа и друштво за трећи и четврти разред/глобални план

3
4
2
4
10
8

Грађанско васпитање
Ред.
број
настав.
теме

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број
часова
по теми

Број часова за
обраду

Остале
типове
часова

Први разред
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Уважавање различитости и особености;
уважавање и превазилажење стереотипа
везаних за пол ,узраст,за изглед и понашање
Пријатељство и моралне дилеме у вези са тим ;
развијање појма пријатељства и моралног
расуђивања(крађа, лаж)
Појединац и заједница ;правила која регулишу
живот у заједници ; права и одговорности ;
договарање
Заштита од насиља ;ненасилно решавање сукоба
Развијање моралног расуђивања
Развијање еколошке свести ; брига о животињама и
биљкама

11

5

9

3
4
4

Други разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Упознајемо се , договарамо се
Уважавамо себе , уважавамо друге
Осећања и потребе-шта и како са њима
Комуникација-сложена занимација
Како да расправљамо ,а да се не посвађамо
Школа какву желимо
Дечја права
Разумем, учим, ценим
Да се подсетимо кута којим смо прошли

2
10
6
5
2
2
6
2
1

Трећи разред
1.

Уважавање различитости и особености;
уважавање и превазилажење стереотипа
везаних за пол ,узраст,за изглед и понашање

11

11
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2.

3.

4.
5.
6.

Пријатељство и моралне дилеме у вези са тим ;
развијање појма пријатељства и моралног
расуђивања(крађа, лаж)
Појединац и заједница ;правила која регулишу
живот у заједници ; права и одговорности ;
договарање
Заштита од насиља ;ненасилно решавање сукоба
Развијање моралног расуђивања
Развијање еколошке свести ; брига о животињама и
биљкама

5

5

9

9

3
4
4

3
4
4

Четврти разред

Упознавање
Универзално вежбање дечијих права
Заједно стварамо демократску атмосферу у свом
одељењу и школи
Залажемо се за демократију и живимо према
демократским начелима
Међузависност и развијање еколошке свести
Евалуација

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1
8
9
14

3
1
Табела 59- Грађанско васпитање од првог до четвртог разреда/ глобални план

Енглески језик
Ред.
број
настав
.теме

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број
часова по
теми

ПРВИ РАЗРЕД- подаци ће бити достављени накнадно
ДРУГИ РАЗРЕД
1

Број часова за
Обраду

Остале
типове
часова

14.

Увод
Starter Unit – Hello (Уводна тема – Здраво)
Unit 1 – What colour is it? (Какве је боје ово?)
Unit 2 – My classroom (Моја учионица)
Unit 3 – Is it a plane? (Да ли је ово авион?)
Review & Test 1 (Ревизија и тест 1)
Unit 4 – This is my mum (Ово је моја мајка)
Merry Chrsitmas (Срећан Божић)
Unit 5 – He’s happy (Он је срећан)
Unit 6 – They’re bears (То су медведи)
Review & Test 2 (Ревизија и тест 2)
Mother’s Day (Мајчин Дан)
Unit 7 – Are they teachers? (Да ли су они наставници?)
Unit 8 – I’ve got a shirt (Ја имам кошуљу)

15.

Unit 9 – I like plums (Ја волим шљиве)

6

2

4

16.

Review & Test 3 (Ревизија и тест 3)

2

0

2

17.

Birthdays (рођендани)

2

1

1

2
4
4

0,5
1,5
1,5

1,5
2,5
2,5

4

1,5

2,5

2

0

2

4

1,5

2,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Starter Unit – Hello(Уводна тема – Здраво)
Unit 1 - What’s this? (Шта је ово?)
Unit 2 - Playtime!
(Време за игру!)
Unit 3 - This is my nose!
(Ово је мој нос!)
Review & Test 1
(Ревизија и тест 1)
Unit 4 - He’s a hero!

0

1

6

2

4

6

2

4

6

2

4

2

0

2

6

2

4

3

2

1

6

2

4

6

2

4

2

0

2

2

0

2

6

2

4

6

2

4

Birthdays (Рођендан)
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7.
8.
9.
10.

11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

(Он је херој!)
Unit 5 – Where’s the ball?
(Где је лопта?)
Unit 6 – Billy’s Teddy!
(Билијев меда!)
Review & Test 2
(Ревизија и тест 2)
Christmas
(Божић)
Unit 7 – Are these his trousers?
Да ли су ово његове панталоне?)
Unit 8 – Where’s grandma?
(Где је бака?)
Unit 9 – Lunchtime!
(Време за ручак!)
Review & Test 3
(Ревизија и тест 3)
Unit 10 – A new friend!
(Нови пријатељ!)
Easter
(Ускрс)
Unit 11 – I like monkeys!
(Волим мајмуне!)
Unit 12 – Dinnertime!
(Време за вечеру!)
Review & Test 4
(Ревизија и тест 4)
Unit 13 – Tidy up!
(Поспреми!)
Unit 14 – Action Boy can run!
(Екшн бој уме да трчи!)
Unit 15 – Let’s play ball!
(Играјмо се лоптом!)

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

2

0

2

1

0,5

0,5

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

2

0

2

4

1,5

2,5

1

0,5

0,5

4

1,5

3,5

4

1,5

2,5

2

0

2

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1.

Starter Unit – Welcome back!
(Уводна тема )

2

0,5

1,5

2.

Unit 1 - Our new things
(Наше нове ствари)
Unit 2 - They’re happy now!
(Они су срећни сада!)
Unit 3 - I can ride a bike!
(Умем да возим бицикло!)
Review & Test 1
(Ревизија и тест 1)
Unit 4 - Have you got a milkshake?
(Да ли имате милкшејк?)
Unit 5 – We’ve got English!
(Имамо енглески!)
Unit 6 – Let’s play after school!
(Хајде да се играмо после школе!)
Review & Test 2
(Ревизија и тест 2)
Unit 7 – Let’s buy presents?
(Хајде да купимо поклоне!)
Unit 8 – Where’s grandma?
(Где је бака?)
Unit 9 – Where does he work?
(Где он ради?)
Review & Test 3
(Ревизија и тест 3)
Unit 10 – It’s hot today!
(Данас је врућина!)
Unit 11 – What are you wearing?
(Шта имаш на себи?)
Unit 12 – You’re sleeping!
(Ти спаваш!)

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

2

0

2

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

2

0

2

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

2

0

2

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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17.
18.
19.
20.
21.

Review & Test 4
(Ревизија и тест 4)
Unit 13 – Look at all the animals!
(Погледај све те животиње!)
Unit 14 – Look at the photos!
(Погледај фотографије!)
Unit 15 – Well done!
(Браво!)
Extra skills 2
(Додатне вештине 2)

2

0

2

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

4

1,5

2,5

2

1

1

5
6
2
7
1
7
3
7
1
7
6
1
2
6
2
3
5
1

2
2
0
3
0
2.5
0
3
0
3
2.5
0
0
2.5
1
0
2.5
0

3
4
2
4
1
4.5
3
4
1
4
3.5
1
1
3.5
1
3
2.5
1

2
7
2
7
1
7
3
7
1
7
4
2
1
2
6
3
2
5
2
1

0
3
0
3
0
2,5
0
3
0
3
2
1
0
0
2
0
1
2,5
1
0

2
4
2
4
1
4,5
3
4
1
4
2
1
1
2
4
3
1
2,5
1
1

2
7
2
7
2
1
7
3
7
1
2
7
5
1
2

0
3
0
2,5
1
0
2,5
0
3
0
1
3,5
2,5
0
0

2
4
2
4,5
1
1
4,5
3
4
1
1
3,5
2,5
1
2

ПЕТИ РАЗРЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

STARTER UNIT
UNIT 1 - TOWNS AND CITIES
REVIEW & TEST 1
UNIT 2 - DAYS
CUMULATIVE REVIEW 1
UNIT 3 - WILD LIFE
THE FIRST TEST WRITTEN IN ENGLISH
UNIT 4 - LEARNING WORLD
CUMULATIVE REVIEW 2
UNIT 5 - FOOD AND HEALTH
UNIT 6 - SPORT
CUMULATIVE REVIEW 3
REVIEW & TEST 2
UNIT 7 - GROWING UP
SKILLS EXTRA
THE SECOND TEST WRITTEN IN ENGLISH
UNIT 8 - GOING AWAY
CUMULATIVE REVIEW 3
ШЕСТИ РАЗРЕД
Starter unit (Почетна тема)
Unit 1 – Possessions (Својина)
Revision and test 1
Unit 2 – Home (Дом)
Cumulative review 1 (Кумулативно понављање 1)
Unit 3 – Looking back (Осврт уназад)
The first written test (Први писмени задатак)
Unit 4 – Dare! (Усуди се!)
Cumulative review 2 (Кумулативно понављање 2)
Unit 5 – Clever (Паметан)
Unit 6 – Life in numbers (Живот у бројевима)
Skills extra 1 (Додатна лекција 1)
Cumulative review 3 (Кумулативно понављање 3)
Revision and test 2 (Понављање и тест 2)
Unit 7 – Sport for all (Спорт за све)
The second written test (Другии писмени задатак)
Skills extra 2 (Додатна лекција 2)
Unit 8 – Are you scared? (Да ли си преплашен?)
Skills Extra 3 (Додатна лекција 3)
Cumulative review 4 (Кумулативно понављање 4)
СЕДМИ РАЗРЕД
Starter unit (Почетна тема)
Unit 1 – TV and news (Телевизија и вести)
Revision and test 1 (Понављање и тест 1)
Unit 2 – Disposable world (Свет за једнократну употребу)
Skills extra 3 (Додатна лаекција 3)
Cumulative review 1 (Кумулативно понављање 1)
Unit 3 – Life online (Живот на интернету)
The first written test (Први писмени задатак)
Unit 4 – Fame (Слава)
Cumulative review 2 (Кумулативно понављање 2)
Skills Extra 2 (Додатна лекција 2)
Unit 5 – School life (Живот у школи)
Unit 6 – Take action (Предузми нешто)
Cumulative review 3 (Кумулативно понављање 3)
Revision and test 2(Понављање и тест 2)
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16.
17.
18.
19.
20.

Unit 7 – Film and fiction (Филм и фикција)
The second written test (Другии писмени задатак)
Skills extra 1 (Додатна лекција 1)
Unit 8 – Art (Уметност)
Cumulative review 4 (Кумулативно понављање 4)
ОСМИ РАЗРЕД

6
3
1
5
1

2
0
0,5
2,5
0

4
3
0,5
2,5
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Starter unit (Почетна тема)

2
7
2
7
1
7
3
6
1
2
7
1
5
2
6
3
6

0
3
0
2.5
0
2.5
0
2.5
0
1
3
0.5
2.5
0
2
0
2.5

2
4
2
4.5
1
4.5
3
3.5
1
1
4
0.5
2.5
2
4
3
3.5

1.
2.
3.
4.
5.

Caught on camera
Looking back
A good job
Body and mind
Tomorrow’s world

15
15
10
10
10

8
8
8
6
5

6.

TEXTS RELATED TO MUSIC, HISTORY OF MUSIC AND
ENGLISH LITERATURE
ДЕСЕТИ РАЗРЕД

14

6

7
7
4
4
2+ 2 часа
писменог
5+3

Unit 1 – Generations (Генерације)

Revision and test 1 (Понављање и тест 1)
Unit 2 – Happy together (Срећни заједно)
Cumulative review 1 (Кумулативно понављање 1)

Unit 3 – Health matters (Здравље је важно)
The first written test (Први писмени задатак)
Unit 4 – Let’s go! (Хајдемо!)
Cumulative review 2 (Кумулативно понављање 2)

Skills Extra 1 (Додатна лекција 1)
Unit 5 – Image and identitiy (Имиџ и идентитет)

Skills extra 2 (Додатна лекција 2)
Unit 6 – A perfect world(Савршен свет)
Revision and test 2 (Понављање и тест 2)
Unit 7 – Ups and downs (Успони и падови)
The second written tes (Другии писмени задатак)

Unit 8 – Honestly! (Искрено!)
ДЕВЕТИ РАЗРЕД

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мystery
Relationships
Globetrotters
Money
Arts

15
15
10
10
10
10

TEXTS RELATED TO MUSIC, HISTORY OF MUSIC AND ENGLISH
LITERATURE

8
8
8
6
5
4

7
7
4+3
4
2+3
4+2

Табела 60- Енглески језик о првог до десетог разреда/ глобални план

Немачки језик
Ред.
број
настав.
теме

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број
часова
по теми

Број часова за
обраду

Остале
типове
часова

пети разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kennenlernen
Meine Klasse
Tiere
Mein Schultag
Hobbys
Meine Familie
Was kostet das?

1.
2.
3.
4.

Mein Zuhause
Das schmeckt gut
Meine Freizeit
Das sieht gut aus

5
6
5
5
5
5
6

2
3
2
2
3
2
3

3
3
3
3
2
3
3

5
6
5
5

2
3
2
2

3
3
3
3

шести разред
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5.
6.
7.

Partys
Meine Stadt
Ferien

5
5
6

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

Wie hast du Mutti kennen gelernt?
Tina hat sich weh getan
Indirekte Rede
Modalverben
Mein Vorbild
Was wird im Jahr 2050 passieren?
Lesen und sprechen

3
2
3

2
3
3

Од седмог до десетог разреда
5
2
6
3
5
2
5
2
5
3
5
2
6
3
Табела 61- Немачки језик од петог до десетог разреда/глобални план

3
3
3
3
2
3
3

Историја
Историја са историјом цивилизације и културе
Ред. број
наставне
теме

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број часова за

Број
часова по
теми

обраду

6
3
5
13
10

3
2
3
7
6

3
1
2
6
4

4
15

2
7

2
8

13

6

7

11
19

6
10

5
9

12

6

6

7
8
5
12
5

3
4
3
6
3

4
4
2
6
2

4
8

3
5

1
3

3
3
3
5
3
3
2
3

2
2
2
3
2
2
1
2

1
1
1
2
1
1
1
1

1
3
3
3
3

1
2
2
2
2

Остале
типове
часова

ПЕТИ РАЗРЕД
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

УВОД У ПРЕДМЕТ
ПРАИСТИРИЈА
СТАРИ ИСТОК
СТАРА ГРЧКА
СТАРИ РИМ
ШЕСТИ РАЗРЕД
УВОД У ИСТОРИЈУ СРЕДЊЕГ ВЕКА
ЗАПАДНА ЕВРОПА И СРЕДОЗЕМЉЕ ОД 5. ДО
12. ВЕКА
СРБИ И СЛОВЕНСКИ НАРОДИ У РАНОМ СРЕДЊЕМ
ВЕКУ
ЕВРОПА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У ПОЗНОМ СРДЊЕМ
ВЕКУ
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У
ДОБА ОСМАНЛИЈА
СЕДМИ РАЗРЕД
УСПОН ЕВРОПЕ
СРПСКИ НАРОД ОД 16. ДО 18. ВЕКА
ДОБА РЕВОЛУЦИЈЕ
НОВОВЕКОВНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
СРПСКЕ ЗЕМЉЕ НАРОД И СУСЕДИ
ОСМИ РАЗРЕД
Свет у другој половини 19.века и почетком 20.века
Србија и Црна Гора, Срби у Хазбуршком царству од
Берлинског конгреса до Првог светског рата
Први светски рат и револуције у Русији
Србија и Црна Гора у Првом светском рату
Свет између Првог и Другог светског рата
Југословенска краљевина
Други светски рат
Југославија у Другом светском рату
Свет после Другог светског рата
Југославија после Другог светског рата
ДЕВЕТИ РАЗРЕД

Историја са историјом културе и цивилизације
1.
2.
3.
4.
5.

Доба првобитних људских заједница
Цивилизација Старог Истока
Грчка цивилизација
Антички Рим
Средњи век

2
5
5
5
5
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Срби у Средњем веку
8
5
Европа и свет од 15. до 17 века
5
3
Срби од 15. до 18. века
5
3
Европа и свет крајем 18. и у првој половини 19. века
3
2
Срби у 18. и почетком 19. века
9
5
Први светски рат и револуција у Русији
4
2
Европа и свет између два светска рата
7
4
Југославија између два Светска рата
4
2
Други Светски рат
3
2
Свет и Југославија између два рата
4
2
Табела 62- Историја од петог до деветог разреда/ глобални план

3
2
2
1
4
2
3
2
1
2

Социологија
Ред. број
наставне
теме

1.
2.
3.
4.

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број часова за

Број
часова
по теми

обраду

ДЕСЕТИ РАЗРЕД
6
Социолошки приступ друштву
10
Друштвена структура и друштвене промене
12
Основне области друштвеног живота
7
Појаве и проблеми савременог друштва
Табела 63- Социологија за десети разред/ глобални план

4
7
8
5

Остале
типове
часова
2
3
4
2

Психологија
Ред. број
наставне
теме

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

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број часова за

Број
часова
по теми

обраду

Остале
типове
часова

ДЕВЕТИ РАЗРЕД
7
Предмет, гране и методе психолгоије
3
Органске основе и социјални чиниоци психичког
живота
9
Осећаји и опажаји
9
Учење и памћење
12
Мишљење, способности и ставралаштво
12
Емоције и мотивација
17
Личност и социјално понашање јединке
Табела 64- ПСихологија за десети разред/глобални план

Ликовна култура
Ред.
број
настав.
теме

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број часова за

Број
часова
по теми

обраду

6
10
6
6
4
3
1

4
6
4
4
2
2
-

2
4
2
2
2
1
2

4
3
3

2
2
1

2
1
2

Остале
типове
часова

ПРВИ РАЗРЕД
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

Простор
Облици
Линије
Анимације
Споразумевање
Преобликовање
Невербално споразумевање
ДРУГИ РАЗРЕД
Кретање облика у простору
Дејство светлости на карактер облика
Амбијент – сценски простор
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Лепо писање са калиграфијом
Контраст/ као мотивација за опажање облика/
Разне врсте знакова и симбола
Замишљања
Једнобојна комбинација употребних предмета
Преобликовање материјала или предмета њиховим
спајањем
ТРЕЋИ РАЗРЕД

8
6
4
3
3
3

2
3
2
2
1
1

6
3
2
1
2
2

1.
2.

Текстура
Облик и линија
Композиција
Споразумевање
Визуелна обележја
Простор и сцена
Боја

5
5

3
3

2
2

4
6
4
2
11

3
4
3
1
7

1
2
1
1
4

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

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
6
4
Колаж
5
4
Везивање облика у тродимензионалном простору и у
равни
10
6
Сликарски материјали и технике
5
3
Основне и изведене боје
7
3
Линија, површина, волумен, простор
4
2
Амбијент
ПЕТИ РАЗРЕД
10
4
Ритам
10
8
Линија
14
2
Облик
3
1
Визуелно споразумевање
ШЕСТИ РАЗРЕД
Слободно ритмичко изражавање бојеним
4
2
мрљама,линијама,светлинама,облицима и волуменима
Боја
12
8
Светлина
8
5
Текстура
7
5
Свет уобразиље у делима ликовне уметности
3
2
Визуелно споразумевање
3
2
СЕДМИ РАЗРЕД
Арабеска
4
1
Пропорција
4
1
Композиција и простор
20
17
Обједињавање игре, покрета и звука
6
2
Фотографија
2
1
Табела 65- Ликовна култура од првог до седмог разреда/ глобални план

2
1
4
2
4
2
6
2
12
1

1+1
3+1
2+1
1+1
1
1
3
3
2+1
4
1

Хемија
Ред.
број
настав.
теме

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ
СЕДМИ РАЗРЕД
ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ
СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ
(А. АТОМ И СТРУКТУРА АТОМА)
(Б. ОСНОВНЕ ЧЕСТИЦЕ КОЈЕ ИЗГРАЂУЈУ
СУПСТАНЦЕ: АТОМИ, МОЛЕКУЛИ, ЈОНИ )
ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ – РАСТВОРИ
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ИЗРАЧУНАВАЊА
ОСМИ РАЗРЕД
НЕМЕТАЛИ,ОКСИДИ НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ
МЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА И ХИДРОКСИДИ
(БАЗЕ)

Број часова за

Број
часова
по теми

обраду

3
6

1
3

2
3

13
(6)
(7)

8
(4)
(4)

5
(2)
(3)

5
9

3
4

2
5

5
5

3
3

2
2

Остале
типове
часова
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

СОЛИ
3
ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА
2
КИСЕЛИНА, ХИДРОКСИДА И СОЛИ
УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
1
УГЉОВОДОНИЦИ
6
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ
6
БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА
6
ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
2
Табела 66- Хемија за седми и осми разред/ глобални план

2
1

1
1

1
4
3
4
1

0
2
3
2
1

Физика
Ред.
број
настав.
теме

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

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број
часова
по теми

Број часова за
обраду

ШЕСТИ РАЗРЕД
УВОД
1
1
КРЕТАЊЕ
7
4
КРЕТАЊЕ И СИЛА
7
4
ГРАВИТАЦИОНО ПОЉЕ
5
3
РАВНОТЕЖА
4
2
РАД И ЕНЕРГИЈА
6
4
ПРИТИСАК У ТЕЧНОСТИМА И ГАСОВИМА
6
4
СЕДМИ РАЗРЕД
СТРУКТУРА АТОМА
3
2
ЕЛЕКТРИЧНО ПОЉЕ
7
4
ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА
12
7
ОДБИЈАЊЕ И ПРЕЛАМАЊЕ СВЕТЛОСТИ
14
7
ОСМИ РАЗРЕД
ЗАКОН ОДРЖАЊА ИМПУЛСА И МОМЕНТА
6
4
ИМПУЛСА
ОСЦИЛАЦИЈЕ
7
4
ТАЛАСИ И АКУСТИКА
15
9
ВРТЛОЖНА ФИЗИЧКА ПОЉА, МАГНЕТНО ПОЉЕ
3
2
ПРОМЕНЉИВА ЕЛЕКТРИЧНА И МАГНЕТНА
8
3
ПОЉА
ДЕВЕТИ РАЗРЕД
УНУТРАШЊА ЕНЕРГИЈА И ТЕМПЕРАТУРА
10
5
КВАНТНА СВОЈСТВА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ
6
3
ЗРАЧЕЊА
СТРУКТУРА АТОМА
9
4
СТРУКТУРА ЈЕЗГРА
7
3
ФИЗИКА МЕГА СВЕТА
5
3
Табела 67- Физика од шестог до деветог разреда/ глобални план

Остале
типове
часова
/
3
3
2
2
2
2
1
3
5
7
2
3
6
1
5
5
3
5
4
2

Информатика и рачунарство
Ред.
број
настав.
теме

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број часова за

Број
часова
по теми

обраду

9
7
20

5
4
7

12
6
18

8
3
12

8

6

Остале
типове
часова

ПЕТИ РАЗРЕД
1.
2.
3.

ИКТ
Дигитална писменост
Рачунарство

1.
2.
3.

ИКТ
Дигитална писменост
Рачунарство

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД
1.

Интернет
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2.
3.
4.
5.

Обрада звука
Обрада видео записа
Израда презентација
Програмирање

4
5
12
7

3
4
5
3

ОСМИ РАЗРЕД
Табеларни прорачуни
10
7
Презентације на мрежи
14
7
Израда самосталног пројекта
10
2
Табела 68- Информатика од петог до осмог разреда/глобални план

Географија
Ред.
број
настав.
теме

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број часова за

Број
часова
по теми

обраду

1
6
8
22

1
4
5
13

Остале
типове
часова

ПЕТИ РАЗРЕД
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

УВОД
ВАСИОНА И ЗЕМЉА
ГEОГРАФСКА КАРТА
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА

ШЕСТИ РАЗРЕД
УВОД
1
0
ПЛАНЕТА ЗЕМЉА
8
5
ВОДЕ НА ЗЕМЉИ
5
3
БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ НА ЗЕМЉИ
3
2
СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА НА ЗЕМЉИ
5
3
РЕГИОНАЛНА ГЕОГРАФИЈА ЕВРОПЕ
53
30
ГЕОГРАФСКА СРЕДИНА И ЉУДСКЕ
4
2
ДЕЛАТНОСТИ
ОПШТЕ ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ ЕВРОПЕ
8
5
ЈУЖНА ЕВРОПА
14
8
СРЕДЊА ЕВРОПА
10
6
ЗАПАДНА ЕВРОПА
8
4
СЕВЕРНА ЕВРОПА
4
2
ИСТОЧНА ЕВРОПА
8
5
ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
5
СЕДМИ РАЗРЕД
УВОД
1
0
АЗИЈА- опште географске одлике
5
3
АФРИКА- опште географске одлике
5
2
СЕВЕРНА АМЕРИКА- опште географске одлике
4
2
СРЕДЊА АМЕРИКА - опште географске одлике
4
2
ЈУЖНА АМЕРИКА- опште географске одлике
4
2
АУСТРАЛИЈА И ОКЕАНИЈА- опште географске
6
3
одлике
АРКТИК И АНТАРКТИК- опште географске одлике
3
1
СВЕТ КАО ЦЕЛИНА
2
1
Систематизација градива
2
1
ОСМИ РАЗРЕД
УВОД
2
1
ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ, ГРАНИЦЕ И
2
1
ВЕЛИЧИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ПРИРОДНЕ ОДЛИКЕ
12
9
СТАНОВНИШТВО И НАСЕЉА
6
3
ПРИВРЕДА
7
5
ЗАВИЧАЈНА ГЕОГРАФИЈА
2
1
СРБИ ВАН ГРАНИЦА СРБИЈЕ
3
2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА У САВРЕМЕНИМ
2
1
ИНТЕГРАЦИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА
ГОДИШЊА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
2
0
Табела 69- Географија од петог до осмог разреда/глобални план

0
1+1
3
8+1
1
3
2
1
2
22+1
1+1
3
6
4
4
2
3
5
1
1+1
1+1+1
1+1
1+1
1+1
1+1+1
1+1
1
1
1
1
3
2+1
1+1
1
2
1
2
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Физичко и здравствено васпитање
Ред
.
бро
ј
нас
тав.
тем
е

Број часова за

НАСТАВНА ТЕМА/ОБЛАСТ

Број
часова по
теми

обраду

Остале типове
часова

ПРВИ РАЗРЕД
Ходање и трчање

14

7

7

Скакање и прескакање

12

4

8

Бацање и хватање
Вишење,упори,пењање,дизање и ношење

9

3

6

4

1

3

Вежбе на тлу

3

3

-

Вежбе равнотеже

6

4

2

Вежбе са реквизитима
Елементарне игре иштафетне игре

9

4

5

7

1

6

Ритмичке вежбе и народни плесови
Здравствено васпитањеправилно држање тела
- лична хигијена и хигијена здравља

10

5

5

1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Превентивна и корективна гимнастика
11.

Излети (пролећни и јесењи)
12.

Секције
13

Приредбе и такмичења
14.

На редовним часовима/рекреативне
паузе/као и на часу –корективна гимнастика
Предавања у Заводу за јавно здравље
На редовним часовима као и на посебном
часу / корективна гимнастика /
Два излета годишње у ближој околини и
крос, шетње
1-2 часа недењно у школи или на базену,
спортске и друге манифестације у граду
Обележавање: Новогодишњи програм, Свети
Сава, Дан мајки/ 8 март/ ,Дан изазова, Дан
дечије недеље и међушколских атакмичења

Игре на снегу

2

Корелација са другим предм.-упоредни клавир (2-3
час.)

2/3 упоредни клавир, солфеђo,
математика, биологија, ликовно,
географија, биологија

15.
16.

1.
2.

3.

ДРУГИ РАЗРЕД
8
Ходање и трчање
12
Скакање и прескакање/ Вежбе скакања и
прескакање упором рукама/ припремне вежбе за
скок
11
Бацање и хватање

3

5

3

9

7

4

5

2

3

5.

Вишење и пењање ,провлачење
Вежбе на тлу

7

3

4

6.

Вежбе равнотеже

7

3

4

7.

Ритмичке вежбе и народни плесови

15

7

8

8.

7

2

5

10.

Елементарне игре и штафетне игре и полигони
Превентивно корективне вежбе, здравствено
васпитање
- Правилно држање тела
- Лична хигијена и хигијена здравља
Излети (пролећни и јесењи) и крос

11.

Приредбе и такмичења

Два излета годишње у ближој околини и
крос
Обележавање: Новогодишњи програм, Свети
Сава, Дан мајки / 8 март / , Дан изазова, Дан
дечиј енедеље и међушколска такмичења

Игре на снегу

2

4.

9.

На редовним часовима као и на посебном
часу /корективна гимнастика/
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Корелација са другим предметима

2/3 –упоредни клавир, солфеђо
74

29

45

Укупно
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Мерења и тестови физ. способности
Атлетика
Вежбе на тлу и справама
Ритмичка гимнастика и народни плесови / обавезан
састав са лоптом/
Основи тимских игара :
(рукомет, кошарка, одбојка) лаксим и гуменим
лоптама
Шетње и елементарне игре на снегу

6
13
13
24

5
8
13

6
8
5
11

13

6

7

2

-

2

На редовним часовима/рекреативна пауза/ и на
часовима-Корективна гимнастика

8.

Здравствено васпитање : Правилно држање тела,
твоја физичка форма, правилан ритам рада и
одмора, правилна исхрана, ,лична хигијена и
хигијена здравља
Превентивна и корективна гимнастика

9.

Излети,крос/ пролећни и јесењи/

Два излета годишње у ближој околини и
крос

10.

Школска такмичења и приредбе

11.

Секције и слободне активности

Обележавање: Новогодишњ ипрограм, Свети
Сава, Дан мајки/ 8 март/ , Дан изазова, Дан дечије
недеље и међушколска такмичења
½ час недењно у школи или на базену, шетње,
спортске и друге манифестације у граду

12.

Корелација са другим предметима(природа и
друшттво и упоредни клавир)

13.

Укупно
74
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Мерења и тестови физ. Способности
6

7.

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

33

41

-

6

Атлетика :
-рад на техници
-скок у даљ и вис
-штафетно трчање
-бацање лоптице од 200 гр./имитација кугле/
Вежбе на тлу и справама :
-вежбе на тлу
-прескок
-двовисински разбој-вратило
-греда
Ритмичка гимнастика и народни плесови

15

6

9

19

8

11

16

9

7

Основи спортских тимских игара (
рукомет,кошарка
одбојка )
Здравствено васпитање
-правилно држање тела(за време свирања,седења у
клупи,ходања и трчања...)
-лична и колективна хигијена
-правилна исхрана
-болест прљавих руку
Излети,крос – (два годишња) ,шетње

13

6

7

5

4

1

Превентивна и корективна гимнастика
8.

Секције и слободне активности
9.

Два излета годишње у ближој околини и
крос, шетње до паркића, градских тргова у
природи...
На редовним часовима/припремни део часа/и на
часовима Корективна гимнастика
1/2 час недељно у школи или на базену, шетње,
спортске и друге манифестације у граду

Школска такмичења и приредбе

Обележавање: Новогодишњ

Посета спортским и културним манифестацијама и
учешће у њима

Утакмице, приредбе, фолклор

10-

11.

На редовним часовима/припремни део часа/и на
часовима Корективна гимнастика

ипрограм, Свети
Сава, Дан мајки/ 8 март/ , Дан изазова, Дан
дечије недеље и међушколска такмичења
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Укупно

74

33

41

ПЕТИ РАЗРЕД
1.
2.

Мерења и тестови физ. Способности
Атлетика
-спринтерско трчање
-трчање на средње деонице
-крос полигон
-скок у даљ увинуће
-скок у вис-прекорачна
-бацање лоптице од 200гр (имитација кугле)

6
19

10

6
9

3.

Вежбе на справама и тлу
-прескок
-двовисински разбој и вратило
-вежбе на тлу
-греда и мала клупица
Рукомет (гуменим и лоптама лакшим) – обучавање
основних елемената
Ритмичка гимнастика и народни плесови
Фудбал, бадминтон, стони тенис
Здравствено васпитање
-деформације кичменог стуба и значај кинези вежбе
-деформације стопала
-хигијена тела и сале укојој се обавља настава
-значај корективне гимнастике
Излети,крос (два годишња)
Секције и слободне активности
Корелација са другим предметима
Приредбе и спортска такмичења

17

9

8

9

3

6

21
1
1

12
1
1

9
/
/

Кошарка –лакше лопте
Ритмичка гимнастика и народни плесови
( вијача, лопта)
Здравствено васпитање:
- деформације кичменог стуба и значај кинези
вежбе
-деформације стопала
-хигијена тела и сале укојој се обавља настава
-значај корективне гимнастике Здравствено
васпитање
Излети,крос (два годишња)
Секције и слободне активности

12
20

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Пролећни и јесењи
1-2 часа- базен, шетње и у школи
Упоредни калвир, камерна музика, солфеђо…
Обележавање: Новогодишњи програм, Свети
Сава, Дан мајки/ 8 март/, Дан изазова, Дан дечије
недеље и међушколска такмичења
Укупно
74
36
38
ШЕСТИ РАЗРЕД
Мерењa и тестови физичких способности
6
5
Aтлетика :
21
8
13
-спринтерско трчање(усавршавање)
-техника ниског старта и стартно убрзање
-штафетнотрчање(измена штафете у разноврсним
формама)
-трчање на средње пруге и крос трчање
-скок у даљ (увинуће)
-скок у вис-прекорачна(маказице),техника
Вежбе на справама и тлу :
15
8
7
-тло
-прескок
-греда (ниска ,висока)
-вратило
-двовисински разбој

Корелација са другим предметима –упоредни
клавир
Приредбе и спортска такмичења

8
9

4
11

На редовним часовима и у рекреативним
паузама,на часовима Корективне гимнастике

Пролећни и јесењи
1/2 часнедељно

у школи или на базену, шетње
,спортске и друге манифестације у граду
Биологија,српски језик,математика
Обележавање: Новогодишњи програм, Свети
Сава, Дан мајки/ 8 март/, Дан изазова, Дан
дечије недеље и међушколска такмичења
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10.

Корективна гимнастика

11.
12.

Посета спортским и другим манифестацијам

На редовним часовима/припремни део часа/и
на часовима Корективна гимнастика
Такмичења,утакмице..концерти,изложбе...
74

34

40

-

6

17

7

10

18

11

7

13

7

6

5

13

Укупно
1.
2.

3.

СЕДМИ РАЗРЕД
Мерење и тестови физичких способности
6
Атлетика :
-техника спринтерског трчања
-полувисоки старт и трчање у кривини
-штафета 4x60 м.
-трчање 800 м.-припрема за крос
-скок у даљ-увинуће
-скок у вис-леђна техника „флоп „
-бацање кугле- леђна техника
-такмичење у атлетском вишебоју (трчање 60
м.скок у вис, скок у даљ, бацање кугле)
Вежбе на тлу:
-тло(вежбе акробатике и ритмике у конбинацији)

-Вежбе на справама; греда, прескоци,
двовисински разбој, вратило
4.

5.

6.

7.

8.

Одбојка-лакша лопта:
-положаји тела,руку и шаке:
-одигравање лоптеп рстима
-одигравање лопте чекићем
-игра преко мреже у три контакта прстима и
чекићем
-сервис:школски,лелујави
-смечирање(ударац по лопти без скока)
-залет и наскок ѕа смеч,техника смеча у целини
Блокирање-контакт саке и лопте.јединачни и
групни
-елементи одбојкашке игре
-одељенска игра преко мреже
Ритмичка гимнастика и плес-стони тенис
-поновити вежбе са обручем и вијачом
бацања,хватања
-плес:полка,менует,тарантела,поновити валцере
-народне игре:Врањанка,Моравац,Чачак.....
Корективна гимнастика

Здравствено васпитање :
правилна исхрана(последице неправилне исхране)
-штетност дувана и алкохола
-последице нередовне физичке
активности(деформације кичменог стуба ,грудног
коса,стопала...)
Значај витамина у исхрани
Излети,крос (два годишња)

18

На редовној настави у припремном делу часа и
посебно на часовима –корективна
гимнастика,пливање као вид корективне
гимнастике

Пролећни и јесењи

9.

Секције и слободне активности (првенствено
пливање, у зависности од концертних активности у
школи и друга дешавања)

1-2 часа недељно - првенствено пливање и остале
секције у школи

10.

Школска такмичења и приредбе

Обележавање: Новогодишњи програм, Свети
Сава, Дан мајки / 8 март/, Дан изазова, Дан
дечије недеље и међушколска и Општинска
такмичења

11.

Корелација са другим музичким предметима и
општим предметима

Камерна музика,солфеђо,биологија

12.

Посета спортским и другим манифестацијам

Такмичења,утакмице...спортска дешавања и
шетње,концерти,изложбе
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13.

Зимовање у трајању од седам дана (у зависности од
могућности родитеља и ученика као и школе...)

У зависности од могућности родитеља и ученика
као и школе
72

30

42

-

6

Укупно
1.

ОСМИ РАЗРЕД
Мерења и тестови физичких способности
6
Атлетика:
-спринтерско трчање
-штафетно трчање 4x60м.
Средње стазе ( 800м. И 1500м. Ученици)
-скок у даљ-корачна
-скок у вис-леђна варијанта
-бацање кугле-кружна варијанта
Вежбе на справама и тлу-поновити садржаје: греда
вратило,двовисински разбој,прескок,саскок увинуто
са шведског сандука....

15.

6

9

11

4

7

4.

Ритмичка гимнастика (чуњеви,поновити
лопту,обруч), плес (валцер,танго), народне игре и
све латино плесове

24

14

10

5.

Спортске игре(кошарка,одбојка., фудбал) увежбавање
Крос ( јесењи и пролећни)
Пливање
Корективна гимнастика- здравствено васпитањедеформације кичменог стуба и значај кинези вежбе
-деформације стопала
-хигијена тела и сале укојој се обавља настава
-значај корективне гимнастике

15

8

7

2.

3.

6.
7.
8.

Два годишње
2 и кроз секције више
На редовним часовима у припремном делу и
посебно на часу - Корективна гимнастика

У зависности од могућности родитеља и ученика
као и школе...

10.

Зимовање у трајању од седам дана (у зависности од
могућности родитеља и ученика као и школе...)
Школска такмичења и приредбе

11.

Корелација са другим предметима

Солфеђо,упоредни клавир,историја...

12.

Укупно
72
ДЕВЕТИ РАЗРЕД
Мерење и тестови физичких способности
6

27

45

-

6

Атлетика
-усавршавање техн. трчања на кратке и средњ.стазе
-скок у даљ рационалном техником
-скок у вис једном од рационалних техника
Вежбе на справама и тлу
Премет странце улево и удесно
-вага претклоном и разножењем
-постављањем руке на тло и одразом стајне ногеколут напред
-прескоци-разношка,згрчка
-греда/састав/
Ритмичка гимнастика

14

6

8

7

3

4

6

4

9.

1.
2.

3.

4.

5.

Обележавање: Новогодишњи

програм, Свети
Сава, Дан мајки/ 8 март/, Дан изазова, Дан
дечије недеље и међушколска такмичења

10

Вежбе без справа- просте /положаји на тлу,
ритмичко ходање и трчање, замаси
-вежбе без справа сложене/таласи
,скокови,равнотежа,окрети
Састави без реквизита : један састав од 16 тактова
без музичке пратње,
један састав од 24 такта са одговарајућом музиком
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7.

Спортска грана по избору:одбојка ,кошарка….
-пливање (један циклус од 12часова)
Фолклор и плес

8.

Корективна гимнастика

9.
10.

Излети,крос (два годишња)
Школска такмичења и приредбе

11.

Корелација са другим предметима

6.

12.
13.

1.
2.

3.

4.

5.

13

6

7

12

5

7

На сваком часу и на корективној гимнастици
посебно
Пролећни и јесењи
Обележавање: Новогодишњи програм, Свети
Сава, Дан мајки/ 8 март/, Дан изазова, Дан
дечије недеље и међушколска и Општинска
такмичења

Српски језик и
књижевност,историја,солфеђо,биологија
Слободне активности-секције
У школи –фолклор,шетње,пливање,спортске и
друге манифестације
Зимовање у трајању од седам дана
Боравак на планини-скијање,санкање,шетње.
Укупно
74
31
43
ДЕСЕТИ РАЗРЕД
Мерење и тестови физичких способности
6
6
Атлетика :
12
4
8
Увежбаванје и усавршавање дисциплине тробоја
-усавршавање трчања на средње и кратке стазе
-скок у вис на висини усавршавање
-скок у даљ рационалном техником
Вежбе на справама и тлу-два повезана премета
странце,став о шакама,колут напред
-прескок-склонка
4
2
2
-греда
Ритмичка гимнастика
-елементи са чуњем и обручем
-Вежба са чуњем у ¾ такту од 16 тактова
6
4
2
-вежба са обручем и састав у 4/4 такту од 24 такта
са муз.пратњом
-вежве на тлу-дечаци
-вежба са обручем и састав
Спортска игра по избору
-Пливање-стони тенис-шах
-Кошарка (кожним лоптама )
-Одбојка (лакшим лоптама)
-фудбал

12

6

6

6.
7.
8.
9.
10.

Народне игре и плесови
Полигон спретности и вештине
Корективна гимнастика
Излети,крос (два годишња)
Школска такмичења и приредбе

9
3
6
3
1
2
На сваком часу и накорективнојгимнастици
Пролецни и јесењи,Крос РТС-а

11.

Слободне активности-секције

12.

Корелација са другим предметима

1-2 часа недењно-првенствено пливање и
осталесекције у школи
Камерна музика,

13.

Зимовање у трајању од седам дана (у зависности од
могућности родитеља и ученика као и школе...)

Укупно

Обележавање: Новогодишњи

програм, Свети
Сава, Дан мајки/ 8 март/, Дан изазова, Дан
дечије недеље и међушколска такмичења

Боравак на планини.скијање,санкање

70

27

43

Табела 70- Физичко и здравствено васпитање од првог до десетог разреда/ глобални план
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ГЛОБАЛНИ ПЛАНОВИ РАДА НАСТАВНИКА НА МУЗИЧКОЈ
НАСТАВИ

Ред.
број
настав
.теме

Ирена М. Милошевић
солфеђо

Број часова за

Број
часова по
теми

Обраду

Остале
типове
часова

припремни разред
1.
2.
3.

Бројалице
Песме по слуху
Песме модели за тактирање

1
7
5

1
5
3

2
2

4.

Песме модели за интонирање ДО - СОЛ

10

6

4

5.
6.
7.

Песме по нотном тексту
Песме по слуху уз клавирску пратњу

5
4
4

3
2
3

2
2
1

8.

Песме модели за интонирање одређених скокова и
тоничног трозвука
Песме модели за интонирање Ц-ДУР лествиц
Песме модели за интонирање молску лествицu
први разред
МЕЛОДИКА
- Поставка тонова, Це,-дура, преко песмице модела
литературе и песме са текстом.
- Поставка: Г- дура и Еф-дура-а. уз утврђивање скокова у
све ступњеве.
- Припрема: Де и мола кроз песмице модела –
илустративни примери из литературе.
- Примери из литературе (градиво за I разред) и
композиције са клавирском пратњом.
- Певање двогласа бордунског типа и у паралелном
кретању.
РИТАМ
- Метричке врсте и ритмичке фигуре: јединица бројања
четвртина, осмина и четвртина са тачком.
- Нови тактови 2/4, 3/4, 4/4 и 2/2 – и само дводелна
подела и основних фигура путем певања одговарајућих
песама. (синкопа, пунктирана на два и обрнуто пунктира
на два)
- Даља обрада четвороделне поделе (ритмичка јединица –
четвртина) и обнављање основних фигура (ритмичка
јединица осмина), примена лукова, пауза, узмаха и
предтакта.
- Примена шеснаестина у задатим вежбама,
- Начин извођења: равномерно и ритмичко читање,
мануелна репродукција ритма, читање одговарајућих
инсерата из инструменталне литературе.
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ
- Опажање и интонирање тонова и мотива у обновљеним
и новим тоналитетима.
- Рад са табулатором.
- Опажање и интонирање тонива у пређеним дурским
лествицама ,
- Опажање и интонирање мале и велике секунде и чисте
квинте са тенденцијом везивања за тоналитет.
- Опажање дурског, молског и хармонског тетрахорда и
њихово интонирање.
- Увод у опажање апсолутних висина од ц¹-ц² и г-г¹, као
сублимација доминантних тетрахорада Ц-дура-а и Гедур-а.
- Препознавање ритмичких и мелодијских мотива (према
градиву).
- Записивање лакших мелодијских и ритмичких диктата.

2

1

1

2
2

1
1

1
1

80

60

40

20

8

12

10

3

7

9.
10.
1.

2.

3.

Песме модели за интонирање ЛА и СИ
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1.

2.

3.

4.

1.

- Опажање метра песама са текстом и у примерима из
литературе.
други разред
МЕЛОДИКА
- Обнављање: утврђивање пређених тоналитета, Це, Ге и
Еф-дур, и Д- дур примери из литературе и песме са
текстом.
- Поставка: а, де и е-мол-а. Тумачење све три врсте мола уз
утврђивање скокова у све ступњеве.
- Припрема: Де и Бе-дур – илустративни примери из
литературе.
- Примери из литературе (градиво за II разред) и
композиције са клавирском пратњом.
- Певање двогласа бордунског типа и у паралелном
кретању.
РИТАМ
- Метричке врсте и ритмичке фигуре: јединица бројања
четвртина, осмина и четвртина са тачком.
- Нови тактови 2/8, 3/8, 4/8 и 2/2 – и само дводелна подела
и 6/8 припрема само основних фигура путем певања
одговарајућих песама.
- Даља обрада четвороделне поделе (ритмичка јединица –
четвртина) и обнављање основних фигура (ритмичка
јединица осмина), примена лукова, пауза, узмаха и
предтакта.
- Промена врсте такта у дечјим песмама са текстом.
- Пунктирана и обрнуто пунктирана фигура на ритмичкој
јединици.
- Начин извођења: равномерно и ритмичко читање,
мануелна репродукција ритма, читање одговарајућих
инсерата из инструменталне литературе.
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ
- Опажање и интонирање тонова и мотива у обновљеним и
новим тоналитетима.
- Рад са табулатором.
- Опажање и интонирање дурског и молског квинтакорда –
интонирање свих дурских и молских квинтакорада на
основним тоновима.
- Опажање и интонирање мале и велике терце и чисте
квинте са тенденцијом везивања за тоналитет.
- Опажање дурског, молског и хармонског тетрахорда и
њихово интонирање.
- Увод у опажање апсолутних висина од а¹-де² и е¹-а¹, као
сублимација доминантних тетрахорада а-мол-а и де-мол-а.
- Препознавање ритмичких и мелодијских мотива (према
градиву).
- Записивање лакших мелодијских и ритмичких диктата.
- Опажање метра песама са текстом и у примерима из
литературе.
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
- Утврђивање градива из I разреда усменим и писменим
вежбама – интервали, тетрахорди и лествице.
- Врсте интервала до квинте, дурски и молски квинтакорд
на основним тоновима.
- Принцип изградње дурских и молских лествица.
- Доминантни тетрахорд у молу, усмене и писмене вежбе.
- Проширивање знања из музичке терминологије и увођење
једноставних дефиниција.
трећи разред
МЕЛОДИКА
- Обнављање: утврђивање обрађених тоналитета и скокова
у тонове доминанте и субдоминанте, вођицу, терцу тонике
и II ступањ кроз инструктивне вежбе и примере из
литературе.
- Композиције са клавирском пратњом, певање двогласа.

50

20

30

25

10

15

7

13

16

7

9

34

8

26

20
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2.

3.

4.

1.

2.

- Импровизације.
- Обрада: Бе-дур, ге-мол, Де-дур, ха-мол и А-дур лествице.
- Припрема: це-мол, Е-дур, еф-мол. Певање лествица,
каденце, мелодијских мотива и једноставних примера у
дуру и истоименом молу (Ге-дур и ге-мол, Це-дур и цемол, Де-дур и де-мол и А-дур и а-мол).
- Илустративни примери из литературе.
- Техничке вежбе: певање хроматских скретница и
пролазница уз хармонизацију наставника.
- Транспоновање мотива кроз све пређене тоналитете.
РИТАМ
- Метричке врсте и ритмичке фигуре: 6/8 – све основне
комбинације и примена лукова и пауза (без поделе
тродела). Информативно поређење 2/4 са 6/8.
- Обнављање и проширивање знања из дводелне и
четвороделне поделе синкопа на две и на једној јединици,
четвороделна подела осмине и половине као ритмичке
јединице.
- Триола.
- Утврђивање пунктираног ритма.
- Равномерно и ритмичко читање: равномерно повећање
брзине читања уз обележен темпо.
- Мануелна репродукција.
- Умерен и умерено брзи темпо.
- Ритмичко читање инсерата из одговарајуће
инструменталне литерату
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ
- Опажање и интонирање тонова и мотива из мелодике.
- Препознавање и записивање ритмичких мотива,
одређивање метра и записивање ритмичке окоснице.
- Мелодијско-ритмички диктат једноставне фактуре по
двотактима.
- Интонирање доминантног септакорда у обрађеним
тоналитетима са разрешењем у тонику.
- Опажање апсолутних висина у првој и другој октави –
усмено и писмено.
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
- Дурске лествице до четири предзнака, а молске до два и
це-мол.
- Квинтакорди на главним ступњевима у обрађеним
тоналитетима.
- Интервали – имена, врсте, звучност до октаве.
Утврђивање дурских и молских квинтакорада на свим
основним тоновима.
четврти разред
МЕЛОДИКА
- Обнављање: тоналитети из претходних разреда са
применом скокова, лаганих и брзих темпа, дужих музичких
фраза.
- Вишегласни примери, композиције са клавирском
пратњом и из литературе.
- Импровизација.
- Обрада: фис-мол, Ес-дур, це-мол, Е-дур, цис-мол, Ас-дур
и еф-мол уз примену инструктивних вежби и примера из
литературе.
- Обрада хроматских скретница и пролазница, тонално
стабилне алтерације.
РИТАМ
- Утврђивање градива трећег разреда кроз парлато и
диктат.
- Нове мере и фигуре: 6/8 са простом деобом тродела, 6/4
без деобе.
- Синкопирани ритам у врстама парне дистрибуције.
- Двоструко пунктирана и обрнуто пунктирана фигура на
две ритмичке јединице.
- Сукобљавање триоле и пунктираних фигура на јединици
бројања.
- Равномерно читање у два система и у једном са
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3.

4.

1.

2.

3.

4.

променама кључа.
- Ритмичко читање етида и примера из литературе са
применом свих темпа.
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ
- Опажање и интонирање лествичних тонова и мотива из
мелодике и њихово записивање.
- Опажање и записивање апсолутних висина у првој, другој
и малој октави.
- Опажање доминантног септакорда и умањеног.
- Опажање и интонирање консонантних квинтакорада и
њихових обртаја као и опажање и интонирање штимова.
- Ритмички и мелодијски диктат у оквиру градива.
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
- Утврђивање обртаја интервала до октаве.
- Обрада молских лествица до четири предзнака.
- Поставка лествичних квинтакорада у природном,
хармонском и мелодијском молу.
- Утврђивање лествичних квинтакорада у дурској лествици.
- Мали дурски септакорд на доминанти у дуру и молу, а
умањени септакорд у молу са разрешењем све у обрађеним
тоналитетима.
пети разред
МЕЛОДИКА
- Обнављање: утврђивање тоналитета од два до четири
предзнака, мелодијске вежбе и примери из литературе.
- Вишегласно певање и композиције са клавирском
пратњом.
- Информативно: модулације у доминантне дурске
тоналитете и паралелни мол, почетни тоналитет са једним
предзнаком: Це-Ге-Це-дур, Еф-Це-Еф-дур, а-це-а-мол.
- Нове лествице: Ха-дур, Дес-дур и бе-мол.
- Певање мелодијских примера у дуру и истоименом молу
(мутација).
- Певање народних песама са текстом у основним мерама и
народним ритмовима.
- Транспоновање мотива.
- Рад са табулаторорм приликом поставке нових
тоналитета.
РИТАМ
- Метричке врсте и ритмичке фигуре: сложенија подела
тродела у тактовима 6/8 и 9/8 са луковима и паузама.
- Пунктиране фигуре троделних ритмова (сичилијана и
тирана). Упоређивање 6/4 са 3/2.
- Утврђивање триоле, узмаха и предтакта.
- Поставка триоле на половини ритмичке јединице.
- Народни ритам 5/8, 7/8 и 9/8 са једним троделом.
- Равномерно и ритмичко читање.
- Мануелна репродукција приликом обраде нових
ритмичких врста и фигура
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ
- Опажање појединачних тонова, мотива и штимова у свим
тоналитетима.
- Опажање и интонирање умањеног и
прекомерногквинтакорда са разрешењем и везивањем за
тоналитет.
- Опажање интонирање прекомерне и умањене квинте са
разрешењем.
- Интонирање доминантног септакорда и умањеног
септакорда.
- Ритмички и мелодијски диктати из градива ритма и
мелодике.
- Опажање и записивање апсолутних висина у различитим
регистрима.
- Све лествице и лествични квинтакорди.
- Каденце дура и све врсте мола.
- Поставка мол-дура.
ТЕОРИЈА МУЗИКЕ
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1.

2.

3.

- Утврђивање и проширивање знања о обртају
консонантних квинтакорада, а поставка умењеног и
прекомерног квинтакорда.
- Доминантни септакорд и обртаји.
- Термини и орнаментика.
шести разред
МЕЛОДИКА
- Обнављање и утврђивање обрађених тоналитета.
- Обрада: Фис-дур, Гес-дур и ес-мол.
- Певање лествичних квинтакорда, штимова и каденци свих
тоналитета до седам предзнака.
- Хроматске скретнице и пролазнице, мутације у
мелодијским примерима (дијатонска модулација и даље
информативно).
- Вишегласни примери и канони, композиција са
клавирском пратњом.
- Импровизација
- Певање српских народних песама.
РИТАМ
- Ритмичко читање етида инструменталног типа из градива
VI разреда.
- Примена промене кључа или два система.
- Мануелно извођење ритма поставка дуоле.
- Ново градиво: народни ритмови 8/8 уз обнављање 5/8, 7/8,
9/8 ( упознавање са народним ритмовима 10/8, 11/8, 12/8).
- Ритмичка јединица шеснаестина, 6/16.
- Супротстављање 5/4 са 6/4 и 2/2 у умереном лаганом
темпу.
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ
- Опажање и интонирање комплетног обрађеног градива од
првог разреда.
- Опажање и интонирање умањеног квинтакорда са
обртајима.
- Опажање и интонирање малог дурског септакорда са
обртајима и умањеног септакорда са разрешењем.
- Опажање и интонирање повезати за тоналитет.
- Опажање и бележење апсолутних висина уз повезивање
низова.
- Ритмички и мелодијски диктат.
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седми разред
1.

МЕЛОДИКА
- Обнављање и утврђивање обрађених тоналитета.
- Обрада: дијатонских модулација
Обрада : Мол-дура
Обрада :стабилних алтерација- Певање лествичних
квинтакорда, штимова и каденци свих тоналитета до
седам предзнака.
- Хроматске скретнице и пролазнице, мутације у
мелодијским примерима).
- Вишегласни примери и канони, композиција са
клавирском пратњом.

26

9

17

2.

РИТАМ
- Ритмичко читање етида инструменталног типа из
градива VII разреда.
- Примена промене кључа или два система.
- Мануелно извођење ритма поставка дуоле и квартоле
- Ново градиво: народни ритмови 8/8 уз обнављање 5/8,
7/8, 9/8 ( упознавање са народним ритмовима 10/8, 11/8,
12/8).
- Ритмичка јединица шеснаестина, 6/16.
- Супротстављање 5/4 са 6/4 и 2/2 у умереном лаганом
темпу.
- Ново градиво: алт и тенор кључ
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ
- Опажање и интонирање комплетног обрађеног градива
- Опажање и интонирање умањеног квинтакорда са
обртајима.
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- Опажање и интонирање малог дурског септакорда са
обртајима и умањеног септакорда са разрешењем.
- Опажање и интонирање повезати за тоналитет.
- Опажање и бележење апсолутних висина уз повезивање
низова.
- мелодијски диктат са мутацијом

девети разред
1.

2.

3.

МЕЛОДИКА
- Обнављање и утврђивање обрађених тоналитета.
-Утврђивање: дијатонских модулација
Обрада : хроматске модулацијемодулације
Обрада :стабилних алтерација- Хроматске скретнице и пролазнице, мутације и
модулације у мелодијским примерима).
- Вишегласни примери са алтерацијама и канони,
композиција са клавирском пратњом.
- Обрада : Модуси – мелодијске вежбе
Алт и Тенор кључ - мелодијске вежбе етиде са
клавирском пратњом
РИТАМ
- Ритмичко читање етида инструменталног типа из
градива VIII разреда.
- Примена промене кључа или два система.
- Мануелно извођење ритма поставка дуоле и квартоле
- народни ритмови 8/4 уз обнављање 5/4, 7/4,
9/4(народним ритмовима 10/8, 11/8, 12/8).
- Ритмичка јединица шеснаестина, 6/16.
- Супротстављање 5/4 са 6/4 и 2/2 у умереном лаганом
темпу.
- Ново градиво: алт и тенор кључ
ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ
- Опажање и интонирање комплетног обрађеног градива
- Опажање и интонирање умањеног квинтакорда са
обртајима.
- Опажање и интонирање дијатонских септакорада Опажање и интонирање повезати за тоналитет.
- Опажање и бележење апсолутних висина уз повезивање
низова у два кључа
- мелодијски диктати са дијатонском модулацијом
-мелодијски диктати са алтерацијама
- хармонске везе
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десети разред
1.

2.

МЕЛОДИКА
- Обнављање и утврђивање обрађених тоналитета.
-Утврђивање: дијатонских хрматских модулација
Обрада : енхармонске модулацијемодулације
Обрада :стабилних алтерација и њихова примена у
модулативним мелодијским вежбама ,
- Хроматске скретнице и пролазнице, мутације и
модулације у мелодијским примерима).
- Вишегласни примери са алтерацијама и дијатонским
модулацијама
- канони, композиције са клавирском пратњом.
- Обрада : Модуси – мелодијске вежбе
Алт и Тенор кључ - мелодијске вежбе
РИТАМ
- Ритмичко читање етида инструменталног типа из
градива IX разреда.
- Примена промене кључа или два система.
- Мануелно извођење неправилног ритма (дуоле ,
квартоле , квинтоле, секстоле...)
- народни ритмови 8/4 уз обнављање 5/4, 7/4,
9/4(народним ритмовима 10/8, 11/8, 12/8).
- Ритмичка јединица шеснаестина, 6/16.
- Супротстављање 5/4 са 6/4 и 2/2 у умереном лаганом
темпу.
-: алт и тенор кључ
Промена такта и темпа у питмичким етидама
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3.

Ред.
број
настав
.теме

ОПАЖАЊЕ, ИНТОНИРАЊЕ, ДИКТАТИ
20
- Опажање и интонирање комплетног обрађеног градива
- Опажање и интонирање умањеног квинтакорда са
обртајима.
- Опажање и интонирање дијатонских септакорада Опажање и интонирање хармонских веза- повезати за
тоналитет.
- Опажање и бележење апсолутних висина уз повезивање
низова у два кључа
- мелодијски диктати са дијатонском модулацијом
-мелодијски диктати са алтерацијама
- хармонске везе са модулацијом
- двогласни диктат
Табела 71- Солфеђо / глобални план

Горан Миљковић

4

16

Број часова за

Број
часова по
теми

Обраду

3

3

10

6

4

15

10

5

4

3

1

4
1

2
1

2

2

2

11

7

4

15

10

5

4

3

1

5
1

3
1

2

14
12
6
10
14
12

13
10
6
8
12
10

1
2
2
2
2

18
12
6
14
10
8

14
10
6
12
8
8

4
2
2
2
-

Остале
типове
часова

Теорија музике
шести разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тон -звук-музика
Ритам
Лествице и тетрахорди- основне карактеристике и
подела
Квинтакорди - основне карактеристике , подела и
многостраност
Интервали - основне карактеристике, подела и
обртаји
Септакорди
Динамика и темпо
Теорија музике
седми разред

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тон -звук-музика
Ритам
Лествице и тетрахорди- основне карактеристике и
подела
Квинтакорди - основне карактеристике , подела и
многостраност
Интервали - основне карактеристике, подела и
обртаји
Септакорди
Динамика и темпо
Хармонија
осми разред

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Постављање акорада и њихово везивање
Обртаји акорада
Ванакордски тонови
Четворозвуци
Алтерације
Промене тоналитета
Хармонија
девети разред

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Остали лествични 7 и D9
Остале дијатонске модулације
Алтерација II ступња наниже
Хроматска модулација
Алтерација II ступња навише
Хармонска анализа примера из литературе
Хармонија
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десети разред
1.
2.
3.
4.

Енхармонска модулација
Проширени тоналитет
Хармонска средства позног романтизма
Обнављање целокупног градива

10
5
12
6

8
4
12
-

2
1
6

20
4
5
6

6
3
1
3

14
1
4
3

9
8
4
26
10
13

5
4
2
16
4
5

4
4
2
10
6
8

26
18
8
12
6

20
12
6
8
4

6
6
2
4
2

44
14
12

16
8
6

28
6
6

Контрапункт
девети разред
1.
2.
3.
4.

Основе вокалног контрапункта
Карактеристике инструменталног контрапункта
Слободни двоглас
Имитација у инструменталном контрапункту
Контрапункт
десети разред

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Карактеристике инструменталне полифоније
Слободни двоглас
Имитациони двоглас
Двогласна инвенција
Трогласни контрапункт
Фуга
Музички облици
девети разред

1.
2.
3.
4.
5.

Елементи музичке форме
Облик песме
Тема са варијацијама
Рондо
Свита
Музички облици
десети разред

1.
2.
3.

Сонатни облик
Сонатни циклус
Остали облици
Солфеђо
осми разред
Мелодика
Ритам
Интонирање и опажање
Теорија

1.
2.
3.
4.

Табела 72- Музички теоријски предмети/глобални план

Ред.
број
настав
.теме

Марија Илић

Број часова за

Број
часова по
теми

Обраду

2
3
8
9
4
10

2
2
3
4
2
4

0
1
5
5
2
6

13

7

6

16
25
18

8
14
10

8
16
8

Остале
типове
часова

Музички инструменти
седми разред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Звук, дефиниција и особине
Подела музичких инструмената
Гудачки инструменти
Дувачки инструменти
Удараљке
Камерни састави и оркестри

Историја музике са упознавањем музичке литетературе
седми разред
1.
2.
3.
4.

Музичка култура преткласног друштва и старог
века
Музичка култура средњег века
Музика ренесансе
Музика барока

Историја музике са упознавањем музичке литературе
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осми разред

3.
4.
5.

Музика барока
20
Рококо, галантни стил
8
Класицизам
34
Романтизам
10
Историја музике са упознавањем музичке литературе
девети разред
Музика романтизма
12
Романтичарска опера
6
Националне школе
18
Импресионизам
8
Музика XX века
28

1.
2.

Национална историја музике
десети разред
Извори и корени српске музике
Романтизам у српским земљама

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.
4.
5.

4
9

Музика XX века
9
Европска модерна
8
Српска народна музика
6
Табела 73- Музички теоријски предмети/глобални план

10
4
17
4

10
4
17
6

9
3
9
5
19

3
3
9
3
9

4
6

0
3

8
5
4

1
3
2

Милица Младеновић, наставник виолине
класа:
Бојана Шеровић
Четири трооктавне скале (са трозвуцима, септакордима и двохватима – терце, сексте,
октаве);
Шест етида;
Четири комада;
Две крупне форме (концерт – I или II и III став, барокне соната, варијације…).
Даница Ковачевић
Четири трооктавне скале (са трозвуцима, септакордима и двохватима – терце, сексте,
октаве);
Шест етида;
Четири комада;
Две крупне форме (концерт – I или II и III став, барокне соната, варијације…).
Марта Медан
Четири трооктавне скале (са трозвуцима, септакордима и двохватима – терце, сексте,
октаве);
Шест етида;
Четири комада;
Две крупне форме (концерт – I или II и III став, барокне соната, варијације…).
Срђан Вељковић
Две трооктавне скале (са трозвуцима, септакордима и двохватима – терце, сексте,
октаве);
Две четворооктавне скале (са трозвуцима, септакордима и двохватима – терце, сексте,
октаве);
Шест етида;
Четири комада;
Бах соло – 1 став сонате или партите;
Две крупне форме (концерт – I или II и III став, класична соната…).
Уна Милетић
Две једнооктавне скале (са потезима и трозвуцима);
Две двооктавне скале (са потезима и трозвуцима);
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Шест вежби – етида;
Четири комада – песмица
Урош Адамовић
Четири трооктавне скале (са трозвуцима, септакордима и двохватима – терце, сексте,
октаве);
Шест етида;
Четири комада;
Две крупне форме (концерт – I или II и III став, барокне соната, варијације…).

Сара Ристановић
Две трооктавне скале (са потезима, трозвуцима, септакордима и двохватима – терце,
сексте, октаве, дециме, прсторедне октаве);
Две четворооктавне скале (са потезима, трозвуцима, септакордима и двохватима – терце,
сексте, октаве, дециме, прсторедне октаве);
Шест етида;
Четири комада;
Бах соло – 1 став сонате или партите;
Две крупне форме (концерт – I или II и III став, класична соната…).

Ели Крстева, наставник виолончела
класа:
Андреј Милеуснић
Скале Де - дур и А - дур у две октаве са употребом отворене, четврте позиције и
флажолета
Скале це - мол и ге - мол у две октаве (хармонски и мелодијско природни мол)
Скала Еф - дур у две октаве, употреба треће позиције
Етиде из збирке Л. Мардеровског и А. Сапожњикова, Хрестоматија бр. 1
Комади из збирке Л. Мардеровског, Хрестоматије бр. 1 и Ш. Сузуки вол. 2
Концерт А. Вивалди Це - дур (мали) први став
Р. Мац: Соната да камера први став
Планирани број интерних часова: 10
Планирани број смотри, колоквијума: 2
Вук Пјевовић
Обнављање градива из претходне године - скале, вежбе Б. Космана, етиде
Скале Еф - дур (употреба треће позиције) и А - дур (употреба треће и пете позиције) у две
октаве
Скале ге - мол и це - мол (хармонски и мелодијско-природни мол), дурски и молски
трозвуци
Етиде из збирке Л. Мардеровског и А. Сапожњикова, Хрестоматија бр. 1
Комади из збирке Л. Мардеровског, Хрестоматије бр. 1 и Ш. Сузуки вол. 2 и 3
Концерт А. Вивалди Це - дур (мали) сви ставови
Ж.Б.Бревал: Кончертино Це - дур први став
Планирани број интерних часова: 10
Планирани број смотри, колоквијума: 2
Дарија Срејић
Скале Е – дур и Еф-дур са трозвуцима и дуплим нотама (терце и сексте) кроз 3 октаве
Упознавање са октавама
Скале де - мол и е – мол са трозвуцима и дуплим нотама (терце сексте и 1 октава) кроз 3
октаве
Техничке вежбе Б. Космана, Сапожњикова и Шевчика
Одабране етиде Л. Фојара, Ж. Л. Дипора, Ф. Доцауера, С. Лија, Ј. Мерка...
Комади: Р. Глир: „Лист из Албума“ К. Сен Санс: „Лабуд“, Д. Попер: „Гавота Де – дур“,
Л. ван Бетовен: "Сонатина"...
Ж. Б. Бревал: концерт Де – дур, сви ставови
Ј. Кленгел: Кончертино Це - дур, први став
Сонате: А. Вивалди а - мол, Б. Марчело е - мол, Ж. Л. Дипор Ге - дур
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Свите: Ј.С. Бах, свита бр. 1, Куранта, Сарабанда, Менует
Планирани број интерних часова: 10
Планирани број смотри, колоквијума: 2
Јелисавета Чачић
Скале Дес - дур и Ас - дур са трозвуцима и дуплим нотама (терце, сексте, октаве) кроз 4
октаве
Скале фис - мол и цис - мол са трозвуцима и дуплим нотама (терце, сексте, октаве) кроз 4
октаве
Одабране етиде Д. Попера, оп. 73
Етиде: Ј. Л. Дипор, Ф. Доцауер, Б. Косман, Ф. Грицмахер, М. Букиник
Каприси: А. Пиати бр. 11, К. Шредер бр. 1
Ј.С. Бах: Свита бр. 2 сви ставови, свита бр. 3 Прелудиум
Комади: Ј. Кленгел, "Скерцо"; Д. ван Генс: "Скерцо"; К. Давидов: "Фонтана", Д. Деспић:
"Медитације"
Концерти: К. Давидов, концерт бр. 1, ха - мол, први став; Л. Бокерини, концерт Бе - дур
први став
Планирани број интерних часова: 10
Планирани број смотри, колоквијума: 3
Леона Стојадиновић
Обнављање градива из претходне године - скале, вежбе Б. Космана, етиде
Скале Еф - дур (употреба треће позиције) и А - дур (употреба флажолета или треће и пете
позиције) у две октаве
Скале ге - мол и це - мол (хармонски и мелодијско-природни мол), дурски и молски
трозвуци
Етиде из збирке Л. Мардеровског и А. Сапожњикова, Хрестоматија бр. 1
Комади из збирке Л. Мардеровског, Хрестоматије бр. 1 и Ш. Сузуки вол. 2
Концерт А. Вивалди Це - дур (мали) први став
Р. Мац: Соната да камера
Планирани број интерних часова: 10
Планирани број смотри, колоквијума: 2
Марија Радивојевић
Обнављање градива из претходне године - скале, вежбе Б. Космана, етиде
Скале Еф - дур (употреба треће позиције) и А - дур (употреба треће и пете позиције) у две
октаве
Скале ге - мол и це - мол (хармонски и мелодијско-природни мол), дурски и молски
трозвуци
Етиде из збирке Л. Мардеровског и А. Сапожњикова, Хрестоматија бр. 1 Комади из
збирке Л. Мардеровског, Хрестоматије бр. 1 и Ш. Сузуки вол. 3
Ж.Б.Бревал: Кончертино Де - дур сви ставови
Планирани број интерних часова: 10
Планирани број смотри, колоквијума: 2
Петра Липановић
Скале Дес – дур и Еф - дур са трозвуцима и дуплим нотама (терце сексте и октаве) кроз 4
октаве
Скале де – мол и фис – мол са трозвуцима и дуплим нотама (терце сексте и октаве) кроз 4
октаве
Етиде Д. Попера из прве свеске
Одабране етиде М. Букиника, Ж. Л. Дипора, Ј. Кленгела, Ф. Доцауера, Б. Космана (за
трилере, арпеђа, скале, дупле ноте)
Комади: Д. Попер: „Вито“, Г. Форе: „Елегија“, К. Сен Санс: "Лабуд", Т. Хартиг:
"Марионета"
Концерти: Ј. К Бах, це - мол први став, А. Вивалди: а - мол, К. Шредер: оп. 32 први став
Ј.С. Бах: Свита у Ге - дуру (бр. 1) сви ставови
Сонате: А. Вивалди; Б. Марчело; Х. Еклс
Планирани број интерних часова: 10
Планирани број смотри, колоквијума: 3

88

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година

Даница Гавриловић, наставник виолине
класа:
Андреј Мињевић

Два трооктавне и две четворооктавне скале (са трозвуцима, септакордима и
двохватима - терце, сексте, октаве
- Шест етида
- Четири комада
- Бах: један став соло сонате или партите
- Две крупне форме (концерт - 1. или 2. и 3. став, класична соната...)
Елвис Трујановић
Два трооктавне и две четворооктавне скале (са трозвуцима, септакордима и
двохватима - терце, сексте, октаве
- Шест етида
- Четири комада
- Бах: један став соло сонате или партите
- Две крупне форме (концерт - 1. или 2. и 3. став, класична соната...)
Марија Кали
Две трооктавне скале (са потезима, трозвуцима, септакордима и двохватима –
терце, сексте, октаве, дециме, прсторедне октаве);
Две четворооктавне скале (са потезима, трозвуцима, септакордима и двохватима
– терце, сексте, октаве, дециме, прсторедне октаве);
Шест етида;
Четири комада;
Бах соло – 1 став сонате или партите;
Две крупне форме (концерт – I или II и III став, класична соната…)
Марко Ђорђевић
Две двооктавне скале (са потезима, трозвуцима и септакордима);
Две трооктавне скале (са потезима, трозвуцима и септакордима);
Од четвртог разреда обавезно је свирање свих трозвука;
Шест етида;
Четири комада;
Две крупне форме (концерт – I или II и III став, сонатине, варијације…)
Милана Трујановић
Две трооктавне скале (са потезима, трозвуцима, септакордима и двохватима –
терце, сексте, октаве, дециме, прсторедне октаве);
Две четворооктавне скале (са потезима, трозвуцима, септакордима и двохватима –
терце, сексте, октаве, дециме, прсторедне октаве);
Шест етида;
Четири комада;
Бах соло – 2 става сонате или партите;
Две крупне форме (концерт – I или II и III став, класична соната…).
Милица Митровић
Два трооктавне и две четворооктавне скале (са трозвуцима, септакордима и
двохватима - терце, сексте, октаве
Шест етида
Четири комада
Бах: један став соло сонате или партите
Две крупне форме (концерт - 1. или 2. и 3. став, класична соната...)
Шевчик, Шрадик, Флеш, Гилелс, Мазас, Кројцер, Берио, Донт, Бах, Телеман,
Бетовен, Чајковски, Брамс, Григ, Сарасате
Петар Радивојевић
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Две трооктавне скале (са потезима, трозвуцима, септакордима и двохватима –
терце, сексте, октаве, дециме, прсторедне октаве);
Две четворооктавне скале (са потезима, трозвуцима, септакордима и двохватима –
терце, сексте, октаве, дециме, прсторедне октаве);
Шест етида;
Четири комада;
Бах соло – 2 става сонате или партите;
Две крупне форме (концерт – I или II и III став, класична соната…).

Божидар Радосављевић, наставник виолине
класа:
Јелена Трипковић
основни потези;
- вежбе за активност леве руке;
- школе:Шевчик; Шрадик;
- скале:Две дурске; две молске;
- потези;
- трозвуци;
- етиде: Четири етиде (избор - Волфарт; Кајзер; Бакланова; Родионов; Комаровски);
- комади: Четири комада (избор - Дуранте; Хендл; Данкла; Бакланова; Гарлицки);
- кончертинo: избор - Николић; Ридинг; Кравчук; Комаровски;
Лара Киш
основни потези;
- вежбе за активност леве руке;
- школе:Шевчик; Шрадик;
- скале:Три дурске; три молске;
- трозвуци;
- потези;
- етиде: Четири етиде (избор - Волфарт; Кајзер; Мазас; Комаровски);
- комади: Четири комада (избор - Бах; Ридинг; Данкла; Берио; Мошковски;
Шостакович);
- сонатина: избор - Телеман, бр. 1 - 6;
- концерт: избор - Вивалди; Хајдн; Кабалевски;
Марија Јанковић
скале: Две дурске; две молске;
- потези;
- трозвуци;
- двохвати;
- етиде: Четири етиде (избор - Кајзер; Мазас; Кројцер; Донт; Јоахим);
- Бах соло: Партита бр.3;
- комади: Четири комада (избор - Вијењавски; Вијетан; Сарасате; Прокофјев;
Шостакович);
- соната: избор - Хајдн; Моцарт; Шуберт;
- концерт: избор - Менделсон; Вијењавски; Вијетан;
Николина Маричић
скале: Две дурске; две молске;
- потези;
- трозвуци;
- двохвати;
- етиде: четири етиде или каприса (избор - Мазас; Вијењавски; Кројцер; Данкла;
Роде);
- Бах соло: Партита бр.2;
- комади: Четири комада (избор - Вијењавски; Вијетан; Паганини; Сарасате;
Шостакович);
- сонатa: Класична соната (избор - Хајдн; Моцарт; Шуберт);
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- концерт: избор - Брух; Лало; Сибелиус;
Ања Јанеш
ученик: Петар Радивојевић
Две трооктавне скале (са потезима, трозвуцима, септакордима и двохватима – терце,
сексте, октаве, дециме, прсторедне октаве);
Две четворооктавне скале (са потезима, трозвуцима, септакордима и двохватима – терце,
сексте, октаве, дециме, прсторедне октаве);
Шест етида;
Четири комада;
Бах соло – 2 става сонате или партите;
Две крупне форме (концерт – I или II и III став, класична соната…).
Ариф Кобилић
основни потези;
вежбе за активност леве руке;
школе: Шевчик; Шрадик;
скале: Две дурске; две молске;
трозвуци;
потези;
етиде: Четири етиде (избор - Волфарт; Кајзер; Берио; Бакланова; Родионов;
Комаровски);
комади: Четири комада (избор - Хендл; Ридинг; Данкла; Паганини; Бакланова;
Шостакович);
сонатина:избор - Телеман, бр. 1 - 6;
концерт: избор - Вивалди; Ридинг; Комаровски;

Оливера Милић Хиршер наставник виолине
класа:
Анђела Ђорђевић
Осам до десет скала од прве до треће позиције, са потезима и трозвуцима
Вежбе за леву и десну руку
Десет до дванаест етида
Осам до десет комада
Једна велика форма: кончертино или концерт први или други и трећи став.

Дуња Ненадовић
Осам до десет скала у првој, другој или трећој позицији без промене позиција, са
потезима и трозвуцима
Осам до десет етида
Шест до осам комада
Једна до две велике форме: концерт први или други и трећи став, сонатина или
предкласична соната- један или два става, варијације и слично.

Лазар Ристовић
Осам до десет скала у првој, другој или трећој позицији без промене позиција, са
потезима и трозвуцима
Осам до десет етида
Шест до осам комада
Једна до две велике форме: концерт први или други и трећи став, сонатина или
предкласична соната- један или два става, варијације и слично.

Марија Станковић
Осам до десет скала од прве до треће позиције, са потезима и трозвуцима
Вежбе за леву и десну руку
десет до дванаест етида
Осам до десет комада
Једна велика форма: кончертино или концерт први или други и трећи став.

Нађа Комленић
Осам до десет скала у првој, другој или трећој позицији без промене позиција, са
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потезима и трозвуцима
Осам до десет етида
Шест до осам комада
Једна до две велике форме: концерт први или други и трећи став, сонатина или
предкласична соната- један или два става, варијације и слично.слично.

Николина Јовановић
Осам до десет скала од прве до треће позиције, са потезима и трозвуцима
Вежбе за леву и десну руку
десет до дванаест етида
Осам до десет комада
Једна велика форма: кончертино или концерт први или други и трећи став.

Софија Вучовић
Четири до пет трооктавних скала са трозвуцима и септакордима са двохватима (терце,
сексте, октаве)
Осам до десет етида
Три до четири комада различитог карактера
Две велике форме: Предкласична соната у целини
Ј.С. Бах- један став из партита за виолину соло
Концерт први или други и трећи став

Игор Васиљевић, наставник виолине
Даница Гајић
Поставка на инструменту, 2-3 етиде месечно по избору наставника из збирки за
почетнике и из „Почетне Школе за Виолину“ К. Родионова. 2 комада или песмице
месечно из Хрестоматије за први и други разред учења виолине. Лествице и
техничке вежбе по процени наставника.
Јован Митровић
Р. Шуман: Соната а-мол; Ф. Менделсон: Концерт за виолину бр.2 е-мол; К. Сен-Сеанс:
Интродукција и рондо капричозо; Ј.С. Бах прва соната за виолину соло: Сичилијана и
Престо. Н. Паганини више каприса по избору наставника. Н. Паганини: Боже спаси
Краља. Домаћи композитор по избору наставника. Једна скала недељно... Упознавање
стилова и примена елемената израза у складу са стилом...

Јована Смиљанић
2 до 4 етиде месечно по избору наставника (Кројцер, Мазас, Роде...). 2 до 4 скале месечно.
Савладавање комбинованих штрихова у релацији са левом руком, овладавање музичким
стиоловима и елементима музичког израза. Минимално две велике форме по избору
наставника. Најмање 4 комада различитог карактера, прилагођена узрасту.

Максим Радивојевић
2 до 4 етиде месечно по избору наставника из збирки етида за нижу школу. 1 до 2
скале месечно. Промена позиција. 1 до две велике форме по избору наставника.
Најмање 4 комада прилагођена узрасту. Обрада нових техничких елемената
вибрато и промена позиција.
Моника Мусић
2 до 4 етиде месечно по избору наставника из збирки етида за нижу школу. 1 до 2 скале
месечно. Промена позиција. 1 до две велике форме по избору наставника. Најмање 4
комада прилагођена узрасту. Обрада нових техничких елемената вибрато и промена
позиција.

Надежда Ђорђевић
2 до 4 етиде месечно по избору наставника (Кројцер, Мазас, Роде...). 2 до 4 скале месечно.
Савладавање комбинованих штрихова у релацији са левом руком, овладавање музичким
стиоловима и елементима музичког израза. Минимално две велике форме по избору
наставника. Најмање 4 комада различитог карактера, прилагођена узрасту.

Хана Танасковић
2 до 4 етиде месечно по избору наставника из збирки етида прилагођена узрасту. 1
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до 2 скале месечно. Учење виших позиција и скачућих потеза. 1 до две велике
форме по избору наставника. Најмање 4 комада прилагођена узрасту. Даљи рад на
вибрату и тону.

Душан Здравковић, наставник контрабаса
Милан Ђокић
1. Вежбе за палац позицију
2. Скале и вежбе за координацију
3. Етиде: Храбе, Ботезини, Симандл
4. В. Феш соната
5. А. Капуци концерт
6. Школа за контрабас Л.Штрајхер

Милош Симић, наставник виоле
класа:
Лука Радојковић
Скале Ц дур,мол,Д дур,мол
Кројцер Етиде бр.2,3,5,6,7,8,9,10,11,13
Бруни Учење алт кључа
Комади Грбић Невестина песма,Димитреску Сеоски плес,Фиоко Алегро,Форе
После сна
Ј.С.Бах 1.свита Г дур Прелудијум
Сонате Марчело Г дур,Ц дур,е мол
Вивалди Соната а мол
Концерти Телеман Г дур 1.и 2.став,Целтер Ес дур 1.став са каденцом
Љубица Бићанин
Скале Ц дур,мол,Д дур,мол
Бруни Учење алт кључа
Кројцер Етиде бр.2,3,5,6,7,8,9,10,11,13
Комади Грбић Невестина песма,Димитреску Сеоски плес,Фиоко Алегро
Ј.С.Бах 1.свита Г дур Прелудијум
Сонате Марчело Г дур,Ц дур,е мол
Вивалди Соната а мол
Концерти Телеман Г дур 1.и 2.став,Целтер Ес дур 1.став са каденцом
Марија Божић
Скале Д дур,мол,Е дур,Г дур
Етиде Кројцер бр.8,9,10,14
Кампањоли Каприс бр.1,3,9,12
Палашко опус 55
Ј.С.Бах 1.свита Г дур Прелудијум
Сонате Марчело Ц дур
Вивалди а мол
Комади Зинзадзе Грузијска игра,Димитреску Сеоски плес,Форе После сна,Грбић
Невестина песма,Бенда Граве, Марин Маре Ле Баске
Концерт Шуберт Ц дур 1.став
Марко Милорадовић
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Скале ц мол, Д дур, Г дур,мол
Етиде Хофмајстер 1,2,3,5,6
Кампањоли 3,4,6,9,11,33
Кројцер бр.8
Ј.С.Бах 1.свита Прелудијум и Жига
Соната Глинка
Комади Брух Романса,Рахмањинов Вокализа, Брамс /Скерцо,Чајковски /Ноктурно,
Глазунов /Елегија
Концерти Форсајт, Рола, Хофмајстер
Сашка Богдановић
Скале А дур,мол,Ес дур,мол
Паганини Каприс бр.14 и 16
Вије Етида бр.5 и 6
Хофмајстер Етида бр.4,6,9
Кампањоли 6,11,13,31,33,34
Ј.С.Бах 5.свита Прелудијум,Фуга и Жига
Соната Глинка
Комади Вијетан Елегија,Шуман Адађо и алегро, Вебер Анданте и Рондо Унгарезе
Концерти Мартину, Хофмајстер, Штамиц
Елена Богдановић
Скале Ц дур,мол,Д дур,мол,двозвуци у скали
Бруни Учење алт кључа
Шрадик Вежбице за леву руку
Кројцер Етиде 2,3,5,6,7,8,9,10,11,13
Комади Хасе Буре и менует,Фиоко Алегро, Локатели Арија
Марчело Сонате Г дур,Ц дур,е мол
Вивалди Соната а мол
Концерти Телеман, Хандошкин, Целтер

Немања Живановић, наставник виоле
класа:
Атанасијевић Петра
Ф. Менделсон: соната за виолу и клавир це мол,
Скала: Де дур,
К. Штамиц : концерт де-дур 1.2. и 3. став + каденца,
Ј. Брамс : скерцо ,
Б.Кампањоли : етида бр.24,
Р.Кројцер : етида број.36,
Ј.С.Бах свита за виолончело соло бр.2 прелидијум и алеманда,
Ј.С.Бах свита за виолончело соло бр.5 прелидијум и жига,
А.Гргин : Балада,
Зорић Лена
Скала: Ге дур
О.Ридинг Концерт ѕа виолину Ха мол оп.35,
Празне жице,
друга , трећа , четврта и пета позиција вежбе,
А.Комаровски:Етида
Ф.Волфарт:Етида
Јовановић Маша
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Скала: Дес дур, Е дур и еф мол
Ј.К.Бах: концерт 1,2 и 3. став,
Ј.С.Бах свита за виолончело соло бр.3, прелудијум
Ф.А.Хофмајстер етида бр.1 и бр.2
Р.Кројцер етида бр.6,
Ф.Бриџ : Алегро и апасионато
Ковачевић Јована
Скала:Де дур,Цис дур и еф мол
Франц Антон Хофмајстер Концерт Де дур 1.став са каденцом
Јакоб Донт : Етида бр.2,
Ф.А.Хофмајстер : Етида бр.10
Ј.С.Бах Свита за чело бр.3 ,Прeлудијум и Алеманда
Ј.С.Бах партита бр2. За вилоину соло : Алеманда
Марић Марко
Скала: Цис дур, Де дур и е мол,
Г.Ф.Хендл: Концерт - први став,
Р.Кројцер: етида бр.12,
Ј.Донт: етида бр.2,
Ј.С.Бах : престо из прве сонате за волину соло,
Ј.С.Бах : Свита за виолончело соло бр.2 ,прелудијум
Марковић Мира
Поставка леве и десне руке,
Празне жице,
Скала: Ге дур
А.Родионов: Песмица
П.Николић: кончертино
Стаменковић Магдалена
Поставка леве и десне руке,
Празне жице,
Скала Ге дур,
А. Родионов: песмица

Небојша Влаисављевић
Читање с листа
Елена Богдановић
8 етида,
10 композиција различитог садржаја,облика и карактера
2 композиције предвиђене програмом за камерно музицирање
5 композиција за оркестар и хор
3-4 дуа примерене тежине и различитог карактера
Марија Божић, Маша Јовановић
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Ј.С.Бах: Симфонија Еф-дур, I став
Ј.С.Бах: Бранденбуршки концерт: бр.1; бр.2 – I став; бр.3 Ге – дур;бр.4 Ге – дур;
бр.5 Де – дур; бр.6 Бе –дур
Ј.С.Бах: Концерт за виолину а – мол
Ј.С.Бах: Концерт за виолу Е-дур
Ј.С.Бах: Концерт за флауту,виолину и клавир а – мол
Ј.С.Бах: Концерт за клавир де – мол
Ј.Хајдн: Симфонија бр.12; Симфонија бр.16;Симфонија бр.99
В.А.Моцарт: Чаробна фрула – увертира
В.А.Моцарт: Фигарова женидба – увертира
Љубица Бићанин, Лука Радојковић,
Јована Ковачевић, Марко Марић
В.А.Моцарт: Идоменео – увертира ,,Cosi fan tutte’’ – увертира
В.А.Моцарт: Симфонија бр.35 Де-дур – Хафнер; Симфонија бр.36 – Линцер;
Симфонија бр.40 ге – мол;
Симфонија бр.41 Це –дур – Јупитер
Л.Керубини: Водоноша – увертира
Ђ.Росини: Севиљски берберин – увертира; Сврака крадљивица – увертира
Л. Ван Бетовен: Увертире ,,Кориолан’’ оп.67; ,,Леонора” бр.1 оп.72 а; ,,Леонора”
бр.2 оп. 72а;
,,Леонора” бр.3 оп. 72а;
Л. Ван Бетовен: Симфонија бр.3 Ес- дур- Ериока – оп. 55; Симфонија бр.5 це-мол
оп.67; Симфонија бр.6
Еф- дур- Пасторална – оп.68
Сашка Богдановић, Марко Милорадовић, Петра Атанасијевић
Р.Шуман-Симфонија бр.2, Це-дур оп.61, Симфонија бр.3, Ес-дур, оп 97
Симфонија бр.4, де-мол, оп 120
Ф.Менделсон-Симфонија бр.3, а-мол оп.56 – Шкотска
Ф. Менделсон-Концерт за виолину е-мол оп. 56 – Шкотска
Ф.Менделсон – Концерт за виолину е-мол, оп.64
Ф.Менделсон - Симфонија бр.5 де-мол оп 107 – Реформацијска
Ф.Менделсон – Увертира ,,Фингалова пећина“ – Хебриди – оп.26; ,,Сан летње
ноћи'' – увертира оп.21
Ф.Менделсон - ,,Сан летње ноћи’’ скерцо оп.61
Ф.Менделсон – Симфонија бр.4 де-мол оп 90 – Италијанска
Г. Мајербер – Хугеноти-опера у 4 чина
Ж.Бизе – Кармен- опера у 4 чина
Ђ.Верди –Трубадур-опера у 4 чина;Риголето – опера у 3 чина
Аида – опера у 4 чина,Бал под маскама-опера у 3 чина,Отело-опера у 4 чина

Небојша Влаисављевић, наставник предмета -оркестрић
Припремне вежбе за свирање у оркестру
Припрема инструмента и гудала пре почетка свирања
Посматрање давања знака од стране диригента пре почетка свирања
Скале: Ц-дур,Г-дур и Д-дур кроз две октаве
Композиције за рад: Let it go, Хајде Като хајде Злато ,Разболе се лисица и Заклео
се бумбар
Оркестарске аранжмане за све композиције написала је проф. Ели Крстева
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Симонида Пешић, наставник предмета Читање с листа
Четврти разред

Пет етида
Седам композиција различитог карактера, садржаја и облика
Две композиције предвиђене програмом за камерно музицирање
Пет композиција за оркестар-хор
Три-четири дуа примерене тежине и различитог карактера
Пети разред

Осам етида
Десет композиција различитог садржаја, облика и карактера
Две композиције предвиђена програмом за камерно музицирање
Пет композиција за оркестар-хор
Три-четири дуа примерене тежине и различитог карактера
Шести разред

Десет етида
Дванаест композиција различитог садржаја, облика и карактера
Две композиције предвиђене програмом за камерно музицирање
Пет композиција за оркестар-хор
Три-четири дуа примерене тежине и различитог карактера
Седми разред

Чајковски: Серенада за гудаче, 3. став Валцер
С. Божић: Поглед са Калемегдана
Л.Шпор: Дует за две виолине
П.Баилот: 24 етиде за две виолине
Бетовен: Квартети
Шостакович: Квартети
Б. Барток: Румунске игре
Чајковски: Елегија
Ђеминијани: Свите
Албинони: Симфонија за гудаче Ге-Дур
Моцарт: Кончертантна симфонија
Бетовен: Симфонија бр. 7
Роде: етиде
Донт: етиде
Елгар: Концерт за виолинчело
Менделсон: Концерт за виолину е-мол
Рахмањинов: Концерт за клавир бр.2
Моцарт: Чаробна фрула
Чајковски: Увертира 1812
Рад на континуираном кретању кроз текст. Рад на прецизном извођењу ритма и
темпа и уједначеном пулсу кретања кроз текст. Визуелно посматрање нотног
текста и опажање предзнака, такта и остало. Музичко изражавање (фраза,
динамика, артикулација, боја...)

Драгутин Младеновић, наставник виолине
класа:
Александра Ђокић

Четири трооктавне скале (са трозвуцима, септакордима и двохватима – терце,
сексте, октаве); Шест етида; Четири комада; Две крупне форме (концерт – I или II
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и III став, барокне соната, варијације…).
Ања Јанковић

Четири до пет трооктавних или четворооктавних скала са трозвуцима и
септакордима са двохватима (терце, сексте, октаве, фингрзаципне пкт. и дециме)
Шест до десет етида-каприса; Три до четири комада различитпг карактера; Једна
велика форма: класична соната Ј.С. Бах: два става из „Сонате и партите“ за
виолину соло; Концерт, први или други и трећи став;
Дуња Стојковић

Четири до пет трооктавних или четворооктавних скала са трозвуцима и
септакордима са двохватима (терце, сексте, октаве, фингрзационе окт. и дециме);
Шест до десет етида-каприса; Три до четири комада различитог карактера; Једна
велика форма: класична соната; Ј.С. Бах: два става из „Сонате и партите“ за
виолину соло; Концерт, први или други и трећи став;
Ивана Шеровић

Две двооктавне дурске скале (са трозвуцима и септакордима); Две двопктавне
молске скале (са трпзвуцима и септакордима); Од трећег разреда и надаље скале
ће се при бирању, увек, смењивати по родовима дур – мпл; Шест етида; Четири
комада; Једна или више крупних форми (концерт – I или II и III став, сонатина,
варијације…
Јована Удовић

Две трооктавне скале (са потезима, трпзвуцима, септакпрдима и двпхватима –
терце, сексте, октаве, дециме, прсторедне октаве); Две четворооктавне скале (са
потезима, трозвуцима, септакордима и двохватима – терце, сексте, октаве, дециме,
прсторедне октаве); Шест етида; Четири комада; Бах соло – 2 става сонате или
партите; Две крупне форме (концерт – I или II и III став, класична соната…)
Матија Спасојевић

Четири до пет тропктавних или четвороктавних скала са трозвуцима и
септакордима са двохватима (терце, сексте, октаве, фингрзаципне пкт. и дециме)
Шест до десет етида-каприса; Три до четири комада различитог карактера; Једна
велика форма: класична соната Ј.С. Бах: два става из „Сонате и партите“ за
виолину соло; Концерт, први или други и трећи став
Ника Шуља

Четири до шест скала у првој позицији кроз једну отаву, са потезима – десет до
петнаест етида и разних вежбица – шест до осам комада – једна дп две веће
форме: кончертино, концерт први или други и трећи став, варијације и слично.
Стојанка Пешић

Четири до пет трооктавних или четворооктавних скала са трозвуцима и
септакордима са двохватима (терце, сексте, октаве, фингрзационе окт. и дециме);
Шест до десет етида-каприса; Три до четири комада различитог карактера; Једна
велика форма: класична соната; Ј.С. Бах: два става из „Сонате и партите“ за
виолину соло ; Концерт, први или други и трећи став;

Невена Бусарац, наставник виолончела
класа:
Дамир Карић

Тортеље, Шевчик вежбе
Скале дурске и молске
Етиде: Мардеровки, Ли, Кумер
Комади: Голтерман, Форе, Евлахов, Попер
Сонате: Мац, Вивалди, Бокерини
Концерти: Вивалди а-мол, Бокерини
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Жељко Тамбурић

Тортеље, Шевчик вежбе
Скале дурске и молске
Етиде: Мардеровки, Попер, Грицмахер
Комади: Голтерман, Форе, Попер, Сквир
Сонате: Вивалди, Бокерини
Концерти: Сен-Санс а-мол, Голтерман
Кристина Антић

Тортеље, Шевчик вежбе
Скале дурске и молске
Етиде и Каприси: Пјати, Попер, Грицмахер
Комади: Попер, Брамс, Паганини
Сонате: Бокерини Г-Дур, А-Дур
Ј.С. Бах: Друга свита (д-мол)
Концерти: Лало д-мол, Хајдн Ц-Дур
Михајло Јовановић

Вежбе: Тортеље, Шевчик.
Скале кроз две, три октаве
Етиде: Л. Мардеровски, А. Кумер, С. Ли
Комади: Сквир, Мац, Бетовен, Волчков
Сонате: Вивалди, Бревал
Кончертино: А. Бодио Ц-Дур
Нађа Младеновић
Тортеље, Шевчик вежбе
Скале дурске и молске
Етиде и Каприси: Пјати, Попер, Грицмахер
Комади: Попер, Чајковски, Брамс
Сонате: Бокерини Г-Дур, А-Дур
Ј.С. Бах: Друга свита (д-мол)
Концерти: Голтерман бр. 3, Кабалевски г-мол
Валентина Лучковић
Тортеље, Шевчик вежбе
Скале дурске и молске
Етиде и Каприси: Пјати, Попер, Грицмахер
Комади: Попер, Брамс, Паганини
Сонате: Франкер Е-Дур
Ј.С. Бах: Друга свита (д-мол), Трећа свита (Ц-Дур)
Концерти: Чајковски – Рококо варијације, Хајдн Ц-Дур

Божа Сарамандић, наставник виолончела
Драгош Тамбурић
Тортеље, Шевчик вежбе
Скале дурске и молске
Етиде и Каприси: Пјати, Попер, Грицмахер
Комади: Попер, Чајковски, Брамс
Сонате: Бокерини Г-Дур, А-Дур
Ј.С. Бах: Друга свита (д-мол)
Концерти: Голтерман бр. 3, Кабалевски г-мол

Катарина Буљанчевић
Тортеље, Шевчик вежбе
Скале дурске и молске
Етиде и Каприси: Пјати, Попер, Грицмахер
Комади: Попер, Брамс, Паганини
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Сонате: Франкер Е-Дур
Ј.С. Бах: Друга свита (д-мол), Трећа свита (Ц-Дур)
Концерти: Чајковски – Рококо варијације, Хајдн Ц-Дур

Жељко Ивовић, наставник виолончела
класа:
Динка Миљковић

План рада сачињен је на основу Правилника о наставном плану и програму за
Школу за музичке таленте. Четири часа седмично по 45мин.
У току школске године планирано је прећи следећи програм:
3 – 5 скала (дурских и молских), 10 – 15 етида (Кумер, Франком, Доцауер, Ли,
Грицмахер, Попер итд.),
3 – 5 комада, 1 – 2 сонате и 1 – 2 концерта.
Планирано је одржавање десет и више интерних часова у оквиру школе.
У склопу школске године обавезна су два колоквијума и један годишњи испит.
Мима Мајсторовић

План рада сачињен је на основу Правилника о наставном плану и програму за
Школу за музичке таленте. Четири часа седмично.
У току школске године планирано је прећи следећи програм:
3 – 5 скала (дурских и молских), 10 – 15 етида (Кумер, Франком, Доцауер, Ли,
Грицмахер, Попер итд.),
3 – 5 комада, друга свита за соло виолочело Ј. С. Баха, 1 – 2 сонате (Л. Ван Бетовен
и Н. Мијасковски) и 1 – 2 концерта (Ј. Хајдн и Е. Елгар).
Планирано је одржавање десет и више интерних часова у оквиру школе.
У склопу школске године обавезан је један колоквијум и један завршни, матурски
(у школи познат и као дипломски) испит.
Мина Николић

План рада сачињен је на основу Правилника о наставном плану и програму за
Школу за музичке таленте. Четири часа седмично по 45мин.
У току школске године планирано је прећи следећи програм:
3 – 5 скала (дурских и молских), 10 – 15 етида (Кумер, Франком, Доцауер, Ли,
Грицмахер, Попер итд.),
3 – 5 комада, 1 – 2 сонате и 1 – 2 концерта.
Планирано је одржавање десет и више интерних часова у оквиру школе.
У склопу школске године обавезна су два колоквијума и један годишњи испит.
Мина Станковић

План рада сачињен је на основу Правилника о наставном плану и програму за
Школу за музичке таленте. Четири часа седмично.
У току школске године планирано је прећи следећи програм:
3 – 5 скала (дурских и молских), 10 – 15 етида (Кумер, Франком, Доцауер, Ли,
Грицмахер, Попер итд.),
3 – 5 комада, 1 – 2 сонате и 1 – 2 концерта.
Планирано је одржавање десет и више интерних часова у оквиру школе.
У склопу школске године обавезна су два колоквијума и један годишњи испит.
Теона Јовановић
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План рада сачињен је на основу Правилника о наставном плану и програму за
Школу за музичке таленте. Четири часа седмично.
У току школске године планирано је прећи следећи програм:
3 – 5 скала (дурских и молских), 10 – 15 етида (Кумер, Франком, Доцауер, Ли,
Грицмахер, Попер итд.),
3 – 5 комада, 1 – 2 сонате и 1 – 2 концерта.
Планирано је одржавање десет и више интерних часова у оквиру школе.
У склопу школске године обавезна су два колоквијума и један годишњи испит.
МАЛИ ОРКЕСТАР

- Л. Соркочевић: Симфонија за гудаче
- Ј. Брамс: Мађарска игра бр. 1 и 5
- А. Дворжак: Словенска игра
- Ј. Свендсон: Две исландске мелодије
- Х. Персел: Павана и Чакона
- Г. Холст: Свита
- Музика из филма „The game of Thrones“
- Сент Џорџ: Симфонија у Д-Дуру
- А. Иванчић: Симфонија
- М. А. Шарпентије: Свита

Драган Мирчић, наставник камерне музике
Марија Јанковић, Марија Кали, Марко Марић, Нађа Младеновић, Срђан Вељковић

Г. Онслов : квинтет оп. 51 бр. 21
Николина Маричић, Милана Трујановић, Сашка Богдановић, Катарина Буљанчевић

Ф . Менделсон: квартет оп. 12 бр.1
Јован Митровић, Петар Радивојевић, Марко Милорадовић, Петра Атанасијевић, Мима
Мајсторовић

В.А. Моцарт : квинтет к 406 бр.2
Стојанка Пешић, Јована Смиљанић, Марија Божић, Петра Липановић

Ј. А. Хассе: „ Канцона“
И. Плејел: квартет оп.2 бр.3
Јована Удовић, Срђан Вељковић, Јована Ковачевић, Драгош Тамбурић и Милан Ђокић

Л. Бокерини: квинтет оп. 20 бр 4

Драган Мирчић , наставник предмета Читање с листа
Вељковић Срђан, Пешић Стојанка
Корели: концерто гросо оп.6 бр. 7
С Божић: “Подибарски жал” “Поглед са Калемегдана” “На младу недељу”
Волфарт , Кројцер , Марјановић : избор етида
Соркочевић : Симфонија бр.3 бр.4 бр. 6
Вивалди: Симфонија
А Вујић: “Српско коло”
П.И. Чајковски : “Валцер”
Јанковић Марија, Јанковић Ања, Кали Марија
С. Божић: “Подибарски жал” “Поглед са Калемегдана” “ На младу недељу”
Ј.Хајдн : Симфонија бр. 88
Кројцер, Марјановић, Волфарт : избор етида
Г Онслов: избор из књиге квинтета
В.А. Моцарт : квартети “Милански опус” ; Симфонија бр. 35
А Вујић: “Српско коло”
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П.И. Чајковски : “ Валцер”
Митровић Јован, Маричић Николина
С. Божић: “Подибарски жал” “ Поглед са Калемегдана” “На младу недељу”
Ф. Менделсон : Квартет оп 12 бр 1;
Л . Бетовен : Симфонија оп 55
Г . Онслов: књига квинтета
А. Дворжак: Симфонија бр. 9
А Вујић: Српко коло”
П.И. Чајковски : “ Валцер”
Радивојевић Петар, Трујановић Милана
С. Божић: “Подибарски жал” “Поглед са Калемегдана” “ На младу недељу”
Ф. Менделсон : Квартет оп 12 бр 1; бр2
Бритн:” Једноставна симфонија “
Г . Онслов: књига квинтета
Б . Сметана : “Продана невеста”
А. Вујић: “ Српско коло”
П.И. Чајковски: “ Валцер”
Ристановић Сара, Удовић Јована
С. Божић: “Подибарски жал” “ Поглед са Калемегдана” “ На младу недељу”
Ј.Хајдн : Симфонија бр. 88
Кројцер, Марјановић, Волфарт : избор етида
Г Онслов: избор из књиге квинтета
В.А. Моцарт : квартети “Милански опус” ; Симфонија бр. 35
А Вујић : “Српско коло”
П.И. Чајковски : “ Валцер”
Стојковић Дуња, Спасојевић Матија
Корели: концерто гросо оп.6 бр. 7
С Божић: “Подибарски жал” “ Поглед са Калемегдана” “ На младу недељу”
Волфарт , Кројцер , Марјановић : избор етида
Соркочевић : Симфонија бр.3 бр.4 бр. 6
Вивалди: Симфонија
А Вујић : “ Српско коло”
П.И. Чајковски : “ Валцер”
Велики оркестар
С. Божић: „Подибарски жал“
И Јевтић: Дивертименто за два виолончела и камерни оркестар

Милош Чорлија, наставник камерне музике
Сара Ристановић, Ања Јанковић, Маша Јовановић, Криатина Антић
Ф. Шуберт: Гудачки квартет Д 46, бр. 4
А. Дворжак: Гудачки квартет оп. 96, бр. 12
Д. Шостакович: Елегија и Полка за гудачки квартет оп. 36
Милица Митровић, Матија Спасојевић, Лука Радојковић, Милан Ђокић
В. А. Моцарт: Гудачки квартет КВ 156
Ј. Хајдн: Гудачки квартет оп. 76, бр. 4
А. Дворжак: Два валцера за гудачки квартет оп. 54
Елвис Трујановић, Андреј Мињевић, Лука Радојковић, Љубиша Поповић
В. А. Моцарт: Гудачки квартет КВ 157
Ј. Хајдн: Гудачки квартет оп. 20, бр. 3
Д.Шостакович: Елегија и Полка за гудачки квартет оп. 36
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Софија Вучовић, Ања Јанеш, Динка Миљковић, Димитрије Радивојевић
Ђ. Росини: Соната бр. 1 за две виолине, виолончело и контрабас
Ф. Дал Абако: Трио соната оп. 3, бр. 7
В. А. Моцарт: 12 Менуета КВ 599
Бојана Шеровић, Нађа Комленић, Елана Богдановић, Жељко Тамбурић
К. Штамиц: Гудачки квартет оп. 14, бр.1
В. А. Моцарт: Гудачки квартет КВ 156

Даница Ковачевић, Лара Киш, Марко Ђорђевић, Теона Јовановић
Н. Лунгрен: Гудачки квартет
Е. Зехтинг: 3 комада оп.54
Х. Персл: Трио соната З. 801

Урош Адамовић, Марта Медан, Мина Станковић
Ј. Хајдн: Дивертименто Хоб. 4., бр. 7
А. Дворжак: 3 комада оп. 76а

Дарија Срејић, Мина Николић
С. Ли: Дуо оп. 36
П. Обер: Дуо оп. 3

Дуња Стојковић, Надежда Ђорђевић, Љубица Бићанин, Вељко Станковић
Разред: седми
В. А. Моцарт: Гудачки квартет КВ 464
Ј. Хајдн: Гудачки квартет оп. 20, бр. 5
А. Дворжак: Два валцера за гудачки квартет оп. 54

Јелена Василијевић, наставник упоредног клавира
класа:
Елена Богдановић
Скале: дурске и молске до пет предзнака, кроз три октаве у триолама паралелно; трозвуци
у великом разлагању паралелно кроз три октаве; четворозвуци доминантни и умањени у
малом разлагању и симултано кроз две октаве.
Минимум 8 композиција различитог карактера – четири етиде, две композиције
полифоног стила, по један став из две различите сонатине и клавирска пратња писана за
било који гудачки инструмент (две композиције). Препоручена литература (збирка Ј.
Кршић „Клавирска читанка за трећи разред“, Ј.Б. Диверноа – Етиде за клавир оп.176, А.
Лемоан – Дечје етидеоп.37, К. Черни – Етиде оп. 84, В. Миланковић „Дечје приче“, 25
минијатура за други разред, Сонатине – Хајдн, Моцарт, Бетовен, Ј.С.Бах – Мале полифоне
композиције, Хендл – Избор композиција, М. Тајчевић – За младе, Р. Шуман – Албум за
младе оп.68 и клавирска пратња за гудачки инструмент.
Две провере – прва на крају првог полугодишта у виду смотре (лесвица, једна етида и
композиција полифоног карактера) и испит на крају године (једна лествица, једна
сонатина и једна клавирска пратња за гудачки инструмент).
Срђан Вељковић
Скале: дурске и молске кроз четири октаве у паралелном и супротном кретању у
шеснаестинама; трозвуци у великом разлагању кроз четири октаве паралелно (це-мол, ефмол, ге-мол, де-мол, а-мол, е-мол, Ге-дур, Ес-дур, Ас-дур, Фис-дур, Гес-дур, Цес-дур)
Минимум 8 композиција различитог карактера – две етиде, две композиције полифоног
стила, два комада по слободном избору, по један став из две различите сонатине или
сонате и клавирска пратња писана за било који гудачки инструмент (две композиције).
Препоручена литература (збирка Ј. Кршић „Клавирска читанка за четврти разред“, К.
Черни – Етиде оп. 299 прва и друга свеска, Сонатине или сонате– Хајдн, Моцарт, Бетовен,
Ј.С.Бах или Хендл – Мале полифоне композиције, М. Тајчевић – За младе, Р. Шуман –
Албум за младе оп.68, Брадач-Храшовец – Мали виртуоз, Чајковски оп.39, Б.Барток –За
децу и Микрокозмос, Ј. Славенски – Игре и песме са Балкана, С. Рајичић – Свита де-мол,
клавирска пратња за гудачки инструмент.
Две провере – прва на крају првог полугодишта у виду смотре (лесвица, једна етида,
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композиција полифоног карактера и једна клавирска пратња) и испит на крају године
(једна лествица, једна сонатина и једна клавирска пратња за гудачки инструмент).
Софија Вучовић
Скале: Це-дур, Ге-дур, Де-дур, А-дур, Е-дур, Ха-дур и Еф-дур у осминама кроз две октаве
са аутентичном каденцом на крају и трозвуци истих тоналитета.
Комади и етиде (минимум 25 композиција) по избору наставника у складу са
препорученом литературом (збирка Ј. Кршић „Почетна школа“, Николајев „Почетна
школа“, збирка Ј.Б. Диверноа оп.176, А. Лемоан оп.37, В. Миланковић „Дечје приче“ и
друге композиције одговарајуће тежине).
Ђокић Александра
Скале: Це-дур, Ге-дур, Де-дур, А-дур, Е-дур, Ха-дур и Еф-дур у осминама кроз две октаве
са аутентичном каденцом на крају и трозвуци истих тоналитета.
Комади и етиде (минимум 25 композиција) по избору наставника у складу са
препорученом литературом (збирка Ј. Кршић „Почетна школа“, Николајев „Почетна
школа“, збирка Ј.Б. Диверноа оп.176, А. Лемоан оп.37, В. Миланковић „Дечје приче“ и
друге композиције одговарајуће тежине).
Ђорђевић Марко
Скале: а-мол, де-мол, е-мол, ге-мол, це-мол, еф-мол, ха-мол. Кроз две октаве у осминама
паралелно, трозвуци у малом разлагању и симултано кроз две октаве.
Минимум 8 композиција различитог карактера – четири етиде, две композиције
полифоног стила, два става сонатине и четири комада по избору наставника у складу са
препорученом литературом (збирка Ј. Кршић „Клавирска читанка за други разред“, Ј.Б.
Диверноа – Етиде за клавир оп.176, А. Лемоан – Дечје етидеоп.37, В. Миланковић „Дечје
приче“, 25 минијатура за други разред, Сонатине – Ванхал, Ф. Кулау, Клементи,
Л.В.Бетовен и др, Ј.С.Бах – Мале полифоне композиције, полифоне композиције из разних
епоха одговарајуће тежине, композиције по слободном избору и клавирска пратња за
гудачки инструмент.
Две провере – прва на крају првог полугодишта у виду смотре (лесвица, једна етида и
композиција полифоног карактера) и испит на крају године (једна лествица, композиција
по слободном избору, једна сонатина и једна клавирска пратња за гудачки инструмент).
Јанеш Ања
Скале: Це-дур, Ге-дур, Де-дур, А-дур, Е-дур, Ха-дур и Еф-дур у осминама кроз две октаве
са аутентичном каденцом на крају и трозвуци истих тоналитета.
Комади и етиде (минимум 25 композиција) по избору наставника у складу са
препорученом литературом (збирка Ј. Кршић „Почетна школа“, Николајев „Почетна
школа“, збирка Ј.Б. Диверноа оп.176, А. Лемоан оп.37, В. Миланковић „Дечје приче“ и
друге композиције одговарајуће тежине).
Карић Дамир
Скале: Це-дур, Ге-дур, Де-дур, А-дур, Е-дур, Ха-дур и Еф-дур у осминама кроз две октаве
са аутентичном каденцом на крају и трозвуци истих тоналитета.
Комади и етиде (минимум 25 композиција) по избору наставника у складу са
препорученом литературом (збирка Ј. Кршић „Почетна школа“, Николајев „Почетна
школа“, збирка Ј.Б. Диверноа оп.176, А. Лемоан оп.37, В. Миланковић „Дечје приче“ и
друге композиције одговарајуће тежине).
Киш Лара
Скале: а-мол, де-мол, е-мол, ге-мол, це-мол, еф-мол, ха-мол. Кроз две октаве у осминама
паралелно, трозвуци у малом разлагању и симултано кроз две октаве.
Минимум 8 композиција различитог карактера – четири етиде, две композиције
полифоног стила, два става сонатине и четири комада по избору наставника у складу са
препорученом литературом (збирка Ј. Кршић „Клавирска читанка за други разред“, Ј.Б.
Диверноа – Етиде за клавир оп.176, А. Лемоан – Дечје етидеоп.37, В. Миланковић „Дечје
приче“, 25 минијатура за други разред, Сонатине – Ванхал, Ф. Кулау, Клементи,
Л.В.Бетовен и др, Ј.С.Бах – Мале полифоне композиције, полифоне композиције из разних
епоха одговарајуће тежине, композиције по слободном избору и клавирска пратња за
гудачки инструмент.
Две провере – прва на крају првог полугодишта у виду смотре (лесвица, једна етида и
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композиција полифоног карактера) и испит на крају године (једна лествица, композиција
по слободном избору, једна сонатина и једна клавирска пратња за гудачки инструмент).
Комленић Нађа
Скале: Це-дур, Ге-дур, Де-дур, А-дур, Е-дур, Ха-дур и Еф-дур у осминама кроз две октаве
са аутентичном каденцом на крају и трозвуци истих тоналитета.
Комади и етиде (минимум 25 композиција) по избору наставника у складу са
препорученом литературом (збирка Ј. Кршић „Почетна школа“, Николајев „Почетна
школа“, збирка Ј.Б. Диверноа оп.176, А. Лемоан оп.37, В. Миланковић „Дечје приче“ и
друге композиције одговарајуће тежине).
Медан Марта
Скале: дурске и молске кроз четири октаве у паралелном и супротном кретању у
шеснаестинама; трозвуци у великом разлагању кроз четири октаве паралелно (це-мол, ефмол, ге-мол, де-мол, а-мол, е-мол, Ге-дур, Ес-дур, Ас-дур, Фис-дур, Гес-дур, Цес-дур)
Минимум 8 композиција различитог карактера – две етиде, две композиције полифоног
стила, два комада по слободном избору, по један став из две различите сонатине или
сонате и клавирска пратња писана за било који гудачки инструмент (две композиције).
Препоручена литература (збирка Ј. Кршић „Клавирска читанка за четврти разред“, К.
Черни – Етиде оп. 299 прва и друга свеска, Сонатине или сонате– Хајдн, Моцарт, Бетовен,
Ј.С.Бах или Хендл – Мале полифоне композиције, М. Тајчевић – За младе, Р. Шуман –
Албум за младе оп.68, Брадач-Храшовец – Мали виртуоз, Чајковски оп.39, Б.Барток –За
децу и Микрокозмос, Ј. Славенски – Игре и песме са Балкана, С. Рајичић – Свита де-мол,
клавирска пратња за гудачки инструмент.
Две провере – прва на крају првог полугодишта у виду смотре (лесвица, једна етида,
композиција полифоног карактера и једна клавирска пратња) и испит на крају године
(једна лествица, једна сонатина и једна клавирска пратња за гудачки инструмент).
Миљковић Динка
Скале: Це-дур, Ге-дур, Де-дур, А-дур, Е-дур, Ха-дур и Еф-дур у осминама кроз две октаве
са аутентичном каденцом на крају и трозвуци истих тоналитета.
Комади и етиде (минимум 25 композиција) по избору наставника у складу са
препорученом литературом (збирка Ј. Кршић „Почетна школа“, Николајев „Почетна
школа“, збирка Ј.Б. Диверноа оп.176, А. Лемоан оп.37, В. Миланковић „Дечје приче“ и
друге композиције одговарајуће тежине).
Мињевић Андреј
Скале: дурске и молске кроз четири октаве у паралелном и супротном кретању у
шеснаестинама; трозвуци у великом разлагању кроз четири октаве паралелно (це-мол, ефмол, ге-мол, де-мол, а-мол, е-мол, Ге-дур, Ес-дур, Ас-дур, Фис-дур, Гес-дур, Цес-дур)
Минимум 8 композиција различитог карактера – две етиде, две композиције полифоног
стила, два комада по слободном избору, по један став из две различите сонатине или
сонате и клавирска пратња писана за било који гудачки инструмент (две композиције).
Препоручена литература (збирка Ј. Кршић „Клавирска читанка за четврти разред“, К.
Черни – Етиде оп. 299 прва и друга свеска, Сонатине или сонате– Хајдн, Моцарт, Бетовен,
Ј.С.Бах или Хендл – Мале полифоне композиције, М. Тајчевић – За младе, Р. Шуман –
Албум за младе оп.68, Брадач-Храшовец – Мали виртуоз, Чајковски оп.39, Б.Барток –За
децу и Микрокозмос, Ј. Славенски – Игре и песме са Балкана, С. Рајичић – Свита де-мол,
клавирска пратња за гудачки инструмент.
Две провере – прва на крају првог полугодишта у виду смотре (лесвица, једна етида,
композиција полифоног карактера и једна клавирска пратња) и испит на крају године
(једна лествица, једна сонатина и једна клавирска пратња за гудачки инструмент).
Дуња Ненадовић
Скале: Це-дур, Ге-дур, Де-дур, А-дур, Е-дур, Ха-дур и Еф-дур у осминама кроз две октаве
са аутентичном каденцом на крају и трозвуци истих тоналитета.
Комади и етиде (минимум 25 композиција) по избору наставника у складу са
препорученом литературом (збирка Ј. Кршић „Почетна школа“, Николајев „Почетна
школа“, збирка Ј.Б. Диверноа оп.176, А. Лемоан оп.37, В. Миланковић „Дечје приче“ и
друге композиције одговарајуће тежине).
Станковић Вељко
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Скале: дурске и молске кроз четири октаве у паралелном и супротном кретању у
шеснаестинама; трозвуци у великом разлагању кроз четири октаве паралелно (це-мол, ефмол, ге-мол, де-мол, а-мол, е-мол, Ге-дур, Ес-дур, Ас-дур, Фис-дур, Гес-дур, Цес-дур)
Минимум 8 композиција различитог карактера – две етиде, две композиције полифоног
стила, два комада по слободном избору, по један став из две различите сонатине или
сонате и клавирска пратња писана за било који гудачки инструмент (две композиције).
Препоручена литература (збирка Ј. Кршић „Клавирска читанка за четврти разред“, К.
Черни – Етиде оп. 299 прва и друга свеска, Сонатине или сонате– Хајдн, Моцарт, Бетовен,
Ј.С.Бах или Хендл – Мале полифоне композиције, М. Тајчевић – За младе, Р. Шуман –
Албум за младе оп.68, Брадач-Храшовец – Мали виртуоз, Чајковски оп.39, Б.Барток –За
децу и Микрокозмос, Ј. Славенски – Игре и песме са Балкана, С. Рајичић – Свита де-мол,
клавирска пратња за гудачки инструмент.
Две провере – прва на крају првог полугодишта у виду смотре (лесвица, једна етида,
композиција полифоног карактера и једна клавирска пратња) и испит на крају године
(једна лествица, једна сонатина и једна клавирска пратња за гудачки инструмент).
Станковић Мина
Скале: дурске и молске кроз четири октаве у паралелном и супротном кретању у
шеснаестинама; трозвуци у великом разлагању кроз четири октаве паралелно (це-мол, ефмол, ге-мол, де-мол, а-мол, е-мол, Ге-дур, Ес-дур, Ас-дур, Фис-дур, Гес-дур, Цес-дур)
Минимум 8 композиција различитог карактера – две етиде, две композиције полифоног
стила, два комада по слободном избору, по један став из две различите сонатине или
сонате и клавирска пратња писана за било који гудачки инструмент (две композиције).
Препоручена литература (збирка Ј. Кршић „Клавирска читанка за четврти разред“, К.
Черни – Етиде оп. 299 прва и друга свеска, Сонатине или сонате– Хајдн, Моцарт, Бетовен,
Ј.С.Бах или Хендл – Мале полифоне композиције, М. Тајчевић – За младе, Р. Шуман –
Албум за младе оп.68, Брадач-Храшовец – Мали виртуоз, Чајковски оп.39, Б.Барток –За
децу и Микрокозмос, Ј. Славенски – Игре и песме са Балкана, С. Рајичић – Свита де-мол,
клавирска пратња за гудачки инструмент.
Две провере – прва на крају првог полугодишта у виду смотре (лесвица, једна етида,
композиција полифоног карактера и једна клавирска пратња) и испит на крају године
(једна лествица, једна сонатина и једна клавирска пратња за гудачки инструмент).
Тамбурић Драгош
Скале: дурске и молске кроз четири октаве у паралелном и супротном кретању у
шеснаестинама; трозвуци у великом разлагању кроз четири октаве паралелно (це-мол, ефмол, ге-мол, де-мол, а-мол, е-мол, Ге-дур, Ес-дур, Ас-дур, Фис-дур, Гес-дур, Цес-дур)
Минимум 8 композиција различитог карактера – две етиде, две композиције полифоног
стила, два комада по слободном избору, по један став из две различите сонатине или
сонате и клавирска пратња писана за било који гудачки инструмент (две композиције).
Препоручена литература (збирка Ј. Кршић „Клавирска читанка за четврти разред“, К.
Черни – Етиде оп. 299 прва и друга свеска, Сонатине или сонате– Хајдн, Моцарт, Бетовен,
Ј.С.Бах или Хендл – Мале полифоне композиције, М. Тајчевић – За младе, Р. Шуман –
Албум за младе оп.68, Брадач-Храшовец – Мали виртуоз, Чајковски оп.39, Б.Барток –За
децу и Микрокозмос, Ј. Славенски – Игре и песме са Балкана, С. Рајичић – Свита де-мол,
клавирска пратња за гудачки инструмент.
Две провере – прва на крају првог полугодишта у виду смотре (лесвица, једна етида,
композиција полифоног карактера и једна клавирска пратња) и испит на крају године
(једна лествица, једна сонатина и једна клавирска пратња за гудачки инструмент).
Удовић Јована
Скале: дурске и молске кроз четири октаве у паралелном и супротном кретању у
шеснаестинама; трозвуци у великом разлагању кроз четири октаве паралелно (це-мол, ефмол, ге-мол, де-мол, а-мол, е-мол, Ге-дур, Ес-дур, Ас-дур, Фис-дур, Гес-дур, Цес-дур)
Минимум 8 композиција различитог карактера – две етиде, две композиције полифоног
стила, два комада по слободном избору, по један став из две различите сонатине или
сонате и клавирска пратња писана за било који гудачки инструмент (две композиције).
Препоручена литература (збирка Ј. Кршић „Клавирска читанка за четврти разред“, К.
Черни – Етиде оп. 299 прва и друга свеска, Сонатине или сонате– Хајдн, Моцарт, Бетовен,
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Ј.С.Бах или Хендл – Мале полифоне композиције, М. Тајчевић – За младе, Р. Шуман –
Албум за младе оп.68, Брадач-Храшовец – Мали виртуоз, Чајковски оп.39, Б.Барток –За
децу и Микрокозмос, Ј. Славенски – Игре и песме са Балкана, С. Рајичић – Свита де-мол,
клавирска пратња за гудачки инструмент.
Две провере – прва на крају првог полугодишта у виду смотре (лествица, једна етида,
композиција полифоног карактера и једна клавирска пратња) и испит на крају године
(једна лествица, једна сонатина и једна клавирска пратња за гудачки инструмент).

Ненад Милошевић, наставник упоредног клавира
Први разред – Ивана Шеровић, Хана Танасковић, Лзар Ристовић, Ариф Кобилић
Лествице
Дурске скале са белих дирки (Це-дур, Ге-дур, Де-дур, А-дур, Е-дур, Ха-дур, Еф-дур) у
осминама у обиму две октаве, са аутентичном каденцом на крају (I, IV, V, I – уски слог)
Трозвуци (истих тоналитета) симултано и разложено трогласно, кроз две октаве паралелно
Обавезни минимум програма:
Лествице и трозвуци по програму;
Најмање 25 композиција из наведеног програма.
Други разред- Лука Радојковић, Теона Јовановић, Мина Николић
Лествице
Молске лествице кроз две октаве у осминама паралелно, трозвуци у малом разлагању и
симултано кроз две октаве (а-мол, де-мол, е-мол, ге-мол, це-мол, еф-мол, ха-мол ).
Обавезни минимум програма:
Лествице и трозвуци по програму;
Осам композиција различитог карактера – четири етиде, две композиције полифоног
стила, два става сонатине и четири комада по слободном избору;
Једноставна клавирска пратња за гудачке инструменте.
Трећи разред- Мина Николић, Бојана Шеровић, Урош Адамовић, Марија Кали,
Марија Божић
Лествице : Дурске и молске лествице до 5 предзнака кроз три октаве у триолама
паралелно. Трозвуци у великом разлагању паралелно кроз три октаве; Четворозвуци,
доминантни и умањени у малом разлагању и симултано кроз две октаве.
Обавезни минимум програма: Лествице и трозвуци по програму; Осам композиција
различитог карактера од чега су четири етиде, две полифоне композиције и по један став
из две различите сонатине; Клавирска пратња писана за било који гудачки инструмент
(две композиције)
Напомена: Ученици који су способнији могу урадити две целе сонатине.
Четврти разред- Марко Марић, Валентина Лучковић
Садржај програма:Лествице; Дурске и молске лествице кроз четири октаве у паралелном и
супротном кретању у шеснаестинама; Трозвуци у великом разлагању кроз 4 октаве
паралелно (це-мол, еф-мол, ге- мол, де-мол, а-мол, е-мол, Ге-дур, Ес-дур, Ас-дур, Фис-дур,
Гес-дур, Це-дур).
Обавезни минимум програма: Лествице и трозвуци по програму; Осам композиција
различитог карактера од чега су 2 етиде, две полифоне композиције два комада по
слободном избору и по један став из две различите сонатине или сонате. Ученици који су
способнији могу урадити две целе сонатине или сонате; Клавирска пратња писана за било
који гудачки инструмент (две композиције)
Табела 74- Глобални планови рада наставника индивидуалне и групне музичке наставе
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13:00-13:45

11:40-12:25

10:50-11:35

10:00-10:45

8:50-9:35

8:00-8:45

Понедељак

Уторак

I
III

Среда

Четвртак

Петак

Ликовна култура

Српски језик

Математика

Српски језик

Српски језик

Математика

Природа и друштво

Српски језик

I

Отворена врата

Свет око нас

Математика

Српсји језик

Грађанско васпитање

III

Отворена врата

Ликовна култура

Српски језик

Српски језик

Енглески језик

I

Секција

Енглески језик

Додатна/допунска настава

Свет око нас

III

Секција

Грађанско васпитање

Математика

Допунска/додатна настава

I

Српски језик

Српски језик

Енглески језик

III

Математика

Природа и друштво

Разредни час

I

Математика

Разредни час

Физичко васпитање

Корективна гимнастика

III

Српски језик

Енглески језик

Физичко васпитање

Корективна гимнастика

I

Физичко васпитање

III

Физичко васпитање

Табела 75 - Распоред часова ученика првог и трећег разреда (комбиновано одељење)
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13:00-13:45

11:40-12:25

10:50-11:35

10:00-10:45

8:50-9:35

8:00-8:45

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

II

Отворена врата

Српски језик

Српски језик

Свет око нас

Грађанско васпитање

IV

Отворена врата

Српски језик

Српски језик

Српски језик

Енглески језик

II

Секција

Математика

Додатна/допуснка
настава

Математика

Српски језик

IV

Секција

Ликовна култура

Природа и друштво

Математика

Математика

II

Свет око нас

Ликовна култура

Српски језик

Енглески језик

IV

Српски језик

Додатна/допунска настава

Допунска/додатна настава

Разредни час

II

Математика

Енглески језик

Физичко васпитање

IV

Математика

Грађанско васпитање

Физичко васпитање

II

Српски језик

Разредни час

IV

Природа и друштво

Корективна гимнастика
Енглески језик

II

Физичко васпитање

IV

Физичко васпитање

Корективна гимнастика

Табела 76 - Распоред часова ученика другог и четвртог разреда (комбиновано одељење)
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Распоред часова општеобразовне наставе од петог до десетог разред
Име и презиме
наставника + предмет
Весна Антић, српски
језик и књижевност
Татјана Петровић,
енглески језик
Ана Николић,
енглески језик
Ана Николић,
немачки језик
Срећко Тимотијевић,
математика
Слађан Миленковић,
ликовна култура
Драгослава
Костандиновић,
физичко и здравствено
васпитање
Весна Тирменштајн,
историја и историја са
историјом културе и
цивилизације
Ивана Гавриловић,
географија
Жарко Боровина,
физика
Душанка
Радовановић,
Драгана
биологијаСпасојевић,
биологија
Анкица Ђорђевић,
хемија
Јован Милинковић,
филозофија
Слободан Јовановић,
социологија
Невенка Митева,
психологија
Жарко Боровина
Информатика и
рачунарство

1

2
6
10

5

ПОНЕДЕЉАК
3
4
5
5
5
7
10

8

6

6
7

1
8

2
10

6

7

7

1

2

5
6

6
6

3

1

2

СРЕДА
3
4

5

6

ЧЕТВРТАК
3
4
5
7
5

1
10

2
10

8

9

9

1

4

6

8

10

9

5

6

1
9

2
5

ПЕТАК
3
4
8
8

4

3

2

6

8

7

5

8

6

5

7

5

6

1-4

7,8

5

5

6/7

УТОРАК
3
4
9
9

7

9

10

8

9

7

6

9

8

6

7

8

5

1-3

8

7

6

5

6

7

9

6

10

5

6

9

5/8

2-4

2,4

1,3

9

5

6

7

8

5

7

8

6

6

7

9/10

5
7

8

10
10

7

6

5

10

10

8

9

Табела 77 – Распоред часова општеобразовне наставе (5-10.разред)
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ЛЕГЕНДА (ЗА РАСПОРЕД ЧАСОВА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ)
СР – српски језик и књижевност
ФВ – физичко васпитање
КГ-корективна гимнастика
С – секција
Е – енглески
И – историја
М – математика
ФК – физика
Х – хемија
ФЛ – филозофија
П – психологија
Л – ликовно васпитање
ГВ – грађанско васпитање
ИН – информатика
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Распоред рада наставника на музичкој настави
Оливера Милић Хиршер, наставник виолине
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Лазар Ристовић
Софија Вучовић
Нађа Комленић
Додатна настава

Николина Јовановић

Допунска настава

Нађа Комленић

Дуња Ненадовић

Анђела Ђорђевић

Анђела Ђорђевић

Марија Станковић

Марија Станковић

Марија Станковић

Анђела Ђорђевић

Николина Јовановић

Дуња Ненадовић

Николина Јовановић

Дуња Ненадовић

Софија Вучовић

Лазар Ристовић

Дуња Ненадовић

Нађа Комленић

Лазар Ристовић

Нађа Комленић

Лазар Ристовић

Софија Вучовић

Софија Вучовић
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Божидар Радосављевић, наставник виолине
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Николина Маричић
Николина Маричић

Лара Киш

Николина Маричић

Лара Киш

Јелена Трипковић

Ариф Кобилић
Јелена Трипковић

Јелена Трипковић

Лара Киш

Ариф Кобилић

Додатни час

Марија Јанковић

Ања Јанеш

Ања Јанеш

Ариф Кобилић

Лара Киш

Марија Јанковић

Ања Јанеш

Марија Јанковић

Ања Јанеш

Марија Јанковић

Николина Маричић

Додатни час

Додатни час

Додатни час
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Драгутин Младеновић, наставник виолине
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Ања Јанковић
Ања Јанковић
Јована Удовић
Дуња Стојковић
Ања Јанковић

Дуња Стојковић

Ивана Шеровић

Ника Шуља

Матија Спасојевић

Ника Шуља

Ивана Шеровић

Матија Спасојевић

Стојанка Пешић

Александра Ђокић

Ника Шуља

Дуња Стојковић

Стојанка Пешић

Ивана Шеровић

Александра Ђокић

Дуња Стојковић

Александра Ђокић

Матија Спасојевић

Ања Јанковић

Стојанка Пешић

Јована Удовић

Матија Спасојевић

Стојанка Пешић

Јована Удовић

Јована Удовић

114

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година

Игор Васиљевић, наставник виолине
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Јован Митровић

Јован Митровић

Хана Танасковић

Јован Митровић

Јован Митровић

Даница Гајић

Даница Гајић

Јована Смиљанић

Јована Смиљанић

Хана Танасковић

Надежда Ђорђевић

Максим Радивојевић

Максим Радивојевић

Максим Радивојевић

Моника Мусић

Моника Мусић

Моника Мусић

Надежда Ђорђевић

Надежда Ђорђевић

Хана Tанасковић

Јована Смиљанић

Надежда Ђорђевић
Јована Смиљанић
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Даница Гавриловић, наставник виолине
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Милана Трујановић
Милана Трујановић
Марко Ђорђевић
Марија Кали

Петар Радивојевић

Андреј Мињевић

Марко Ђорђевић

Петар Радивојевић

Милица Митровић

Марко Ђорђевић

Милица Митровић

Елвис Трујановић

Елвис Трујановић

Елвис Трујановић

Елвис Трујановић

Марко Ђорђевић

Андреј Мињевић

Милана Трујановић

Марија Кали

Петар Радивојевић

Андреј Мињевић

Марија Кали

Петар Радивојевић

Милица Митровић

Милана Трујановић

Милица Митровић

Андреј Мињевић

Марија Кали
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Милица Младеновић, наставник виолине
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Сара Ристановић
Сара Ристановић
Срђан Вељковић
Даница Ковачевић
Уна Милетић

Уна Милетић

Даница Ковачевић

Даница Ковачевић

Урош Адамовић

Уна Милетић

Урош Адамовић

Даница Ковачевић

Бојана Шеровић

Марта Медан

Бојана Шеровић

Урош Адамовић

Сара Ристановић

Бојана Шеровић

Урош Адамовић

Бојана Шеровић

Сара Ристановић

Марта Медан

Срђан Вељковић

Марта Медан

Марта Медан

Срђан Вељковић

Срђан Вељковић
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Милош Симић, наставник виоле
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час
одмор
2.час
ОДМОР
3.час
одмор
4.час
одмор

08:00-08:45
08:45-08:50
08:50-09:35
09:35-10:00
10:00-10:45
10:45-10:50
10:50-11:35
11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК
6.час/1.час
одмор
2.час
одмор
3.час
УЖИНА
4.час
одмор
5.час
одмор

12:30-13:00
13:00-13:45
13:45-13:50
13:50-14:35
14:35-14:45
14:45-15:30
15:30-16:00
16:00-16:45
16.45-16:50
16:50-17:35
17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час
одмор
8.час

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Богдановић Сашка
Милорадовић Марко

Богдановић
Елена

Богдановић Елена

Милорадовић Марко

Радојковић Лука

Божић Марија

Божић Марија

Бићанин Љубица

Богдановић Сашка

Богдановић Сашка

Божић Марија

Бићанин Љубица

Бићанин Љубица

Бићанин Љубица

Радојковић Лука

Радојковић Лука

Радојковић Лука

Милорадовић Марко

Богдановић Елена

Милорадовић
Марко

19:00-19:45

Богдановић Елена

Божић Марија

19:45-20:00
20:00-20:45

Богдановић Сашка
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Немања Живановић, наставник виоле
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Атанасијевић Петра
Атанасијевић Петра

Атанасијевић Петра

Магдалена
Стаменковић

Зорић Лена

Марковић Мира

Зорић Лена

Марковић Мира

Марковић Мира

Марковић Мира

Јовановић Маша

Зорић Лена

Марко Марић

Ковачевић Јована

Зорић Лена

Јовановић Маша

Марић Марко

Јовановић Маша

Јовановић Маша

Ковачевић Јована

Марић Марко

Ковачевић Јована

Марић Марко

Ковачевић Јована

Атанасијевић Петра

Магдалена
Стаменковић
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Ели Крстева, наставник виолончела
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Марија Радивојевић
Петра Липановић

09:35-10:00
3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

Јелисавета Чачић

Петра Липановић

Јелисавета Чачић

Јелисавета Чачић

Вук Пјевовић

Дарија Срејић

Петра Липановић

Леона Стојадиновић

Андреј Милеуснић

Андреј Милеуснић

Андреј Милеуснић

Вук Пјевовић

Леона Стојадиновић

Вук Пјевовић

Леона Стојадиновић

Дарија Срејић

Дарија Срејић

Марија Радивојевић

Марија Радивојевић

Дарија Срејић

Јелисавета Чачић

Петра Липановић

Допунска настава

Додатна настава
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Жељко Ивовић, наставник виолончела
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Мина Станковић
Мина Николић

Мина Станковић

Мина Николић

Мима Мајсторовић

Разредни час

Мима Мајсторовић

Мима Мајсторовић

Мина Николић

Мима Мајсторовић

Мина Николић

Теона Јовановић

Теона Јовановић

Теона Јовановић

Теона Јовановић

Динка Миљковић

Мина Станковић
Мина Станковић

Динка Миљковић

Динка Миљковић

Динка Миљковић

Мали оркестар

Мали оркестар

Мали оркестар

Мали оркестар
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Невена Бусарац, наставник виолончела
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор
5.час
РУЧАК
6.час/1.час
одмор

11:35-11:40
11:40-12:25
12:30-13:00
13:00-13:45
13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Нађа Младеновић
Валентина Лучковић

Кристина Антић

Валентина Лучковић

Валентина Лучковић

Нађа Младеновић

Жељко Тамбурић

Дамир Карић

Михајло Јовановић

Михајло Јовановић

Михајло Јовановић

Дамир Карић

Дамир Карић

Жељко Тамбурић

Жељко Тамбурић

Кристина Антић

Нађа Младеновић

Кристина Антић

Кристина Антић

Валентина Лучковић

Михајло Јовановић,
Дамир Карић

Нађа Младеновић
Жељко Тамбурић
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Божа Сарамандић, наставник виолончела
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Катарина Буљанчевић
Катарина Буљанчевић

Катарина Буљанчевић

Катарина Буљанчевић

Драгош Тамбурић

Драгош Тамбурић

Драгош Тамбурић

Драгош Тамбурић
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Александар Благојевић, наставник контрабаса
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК
Вељко Станковић
Вељко Станковић

Љубиша Поповић

Димитрије
Радивојевић

Љубиша Поповић

Димитрије
Радивојевић

Вања Црнобрња

Додатна/допунска

Вељко Станковић

Вања Црнобрња

Вања Црнобрња

Димитрије Радивојевић

Димитрије Радивојевић

Димитрије Радивојевић

Димитрије Радивојевић

Вељко Станковић

Љубиша Поповић

Вељко Станковић

Љубиша Поповић

Дуо- Вања Црнобрња,
Љубиша Поповић

Вељко Станковић

Дуо- Вања Црнобрња,
Љубиша Поповић

Вања Црнобрња

Додатна/допунска
настава
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Душан Здравковић, наставник контрабаса и читања с листа
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час
одмор
2.час
ОДМОР
3.час
одмор
4.час
одмор
5.час
РУЧАК

08:00-08:45
08:45-08:50
08:50-09:35
09:35-10:00
10:00-10:45
10:45-10:50
10:50-11:35
11:35-11:40
11:40-12:25
12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА
4.час
одмор

15:30-16:00
16:00-16:45
16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА
7.час
одмор
8.час

18:30-19:00
19:00-19:45
19:45-20:00
20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

Читање с листа
(Дарија Срејић, Мина Станковић,
Жељко Тамбурић)

Практична настава

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Практична настава

Практична настава

Практична настава

Практична настава

Практична настава

Практична настава

Практична настава

Практична настава

Практична настава

Милан Ђокић

Читање с листа
(Вељко Станковић,
Милан Ђокић)

Читање с листа

Милан Ђокић

Практична настава

(Љубиша Поповић, Вања
Црнобрња)

Милан Ђокић

Практична настава

Милан Ђокић

Практична настава

Практична настава

Практична настава

Практична настава

Практична настава

Читање с листа
(Теона Јовановић, Мина Николић,
Динка Миљковић)

Читање с листа
(Димитрије Радивојевић)

Милан Ђокић
Милан Ђокић

125

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година

Драган Ђорђевић, уметнички руководилац школе
наставник камерне музике и читања с листа
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час
одмор
2.час
ОДМОР
3.час
одмор

08:00-08:45
08:45-08:50
08:50-09:35
09:35-10:00
10:00-10:45
10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор
5.час
РУЧАК

11:35-11:40
11:40-12:25
12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Читање с листа
(Нађа Младеновић, Драгош Тамбурић)

Консултације
Камерна музика
Састав број 3

Камерна музика
Састав број 3

Читање с листа
(Катарина Буљанчевић, Кристина Антић, Петра
Липановић)

Читање с листа

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

(Јелисавета Чачић, Валентина Лучковић, Мима
Мајсторовић)
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Катарина Поповић, наставник читања с листа
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час
одмор
2.час
ОДМОР

08:00-08:45
08:45-08:50
08:50-09:35
09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА
4.час
одмор

15:30-16:00
16:00-16:45
16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор
6.час
ВЕЧЕРА
7.час
одмор
8.час

17:35-17:45
17:45-18:30
18:30-19:00
19:00-19:45
19:45-20:00
20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Читање с листа
( Лара Киш, Марко Ђорђевић)

Читање с листа
(Урош Адамовић, Марта Медан)

Читање с листа
(Даница Ковачевић, Нађа
Комленић)

Читање с листа
(Андреј Мињевић, Елвис
Трујановић)

Читање с листа
(Надежда Ђорђевић, Јована
Смиљанић)

Читање с листа
(Ања Јанеш, Бојана Шеровић)

Додатна настава
Читање с листа
(Милица Митровић, Софија
Вучовић)

127

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година

Горан Миљковић, наставник групе теоријских предмета
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор
5.час
одмор
6.час
ВЕЧЕРА
7.час
одмор
8.час

16.45-16:50
16:50-17:35
17:35-17:45
17:45-18:30
18:30-19:00
19:00-19:45
19:45-20:00
20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

Разредни час

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Хармонија
9.разред

Хармонија
10.разред

Контрапункт
10.разред

Хармонија
9.разред

Облици
10.разред

Контрапункт
10.разред

Контрапункт
9.разред

Облици
10.разред

Солфеђо
8/1. разред

Облици
9.разред

Хармонија
8/1.разред

Солфеђо
8/2.разред

Облици
9.разред

Хармонија
8/1.разред

Теорија музике
7/1.разред

Солфеђо
8/1. разред

Теорија
6.разред

Теорија музика
7/2.разред

Солфеђо
8/2. разред

Хармонија
8/2.разред
Хармонија
8/2.разред
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Ирена М. Милошевић, наставник солфеђа
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час
одмор
2.час
ОДМОР
3.час
одмор
4.час
одмор
5.час
РУЧАК
6.час/1.час
одмор
2.час
одмор
3.час
УЖИНА
4.час
одмор
5.час
одмор
6.час
ВЕЧЕРА
7.час
одмор
8.час

08:00-08:45
08:45-08:50
08:50-09:35
09:35-10:00
10:00-10:45
10:45-10:50
10:50-11:35
11:35-11:40
11:40-12:25
12:30-13:00
13:00-13:45
13:45-13:50
13:50-14:35
14:35-14:45
14:45-15:30
15:30-16:00
16:00-16:45
16.45-16:50
16:50-17:35
17:35-17:45
17:45-18:30
18:30-19:00
19:00-19:45
19:45-20:00
20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

7. разред / група 1
7. разред / група 2
3.разред

10.разред

7. разред / група 1

6.разред

4.разред

9.разред

припремни разред

5.разред

7. разред / група 2

5.разред

1.разред

1.разред

1.разред

2.разред

2.разред

2.разред

3.разред

3.разред

4.разред

10.разред

9.разред

6.разред
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Драган Мирчић, наставник Великог оркестра, камерне музике и читања с листа
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час
одмор
2.час
ОДМОР
3.час
одмор
4.час
одмор
5.час
РУЧАК

08:00-08:45
08:45-08:50
08:50-09:35
09:35-10:00
10:00-10:45
10:45-10:50
10:50-11:35
11:35-11:40
11:40-12:25
12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

састав 2

састав 1

састав 2

састав 1

састав 6

састав 5

састав 6

састав 5

састав 7
састав 7

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Читање с листа
(Петар Радивојевић, Милана
Трујановић)

Читање с листа
(Јован Митровић, Николина Маричић)

Читање с листа
(Сара Ристановић, Јована Удовић)

Читање с листа
(Марија Јанковић, Марија Кали, Ања
Јанковић)

Читање с листа
(Дуња Стојковић, Матија
Спасојевић)

Читање с листа
(Срђан Вељковић, Стојанка
Пешић)

Велики оркестар

Велики оркестар

Велики оркестар

Велики оркестар
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Милица Михаиловић, наставник камерне музике
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Састав 14
Састав 14
Додатна

Додатна

Састав 12

Састав 16

Састав 12

Састав 16

Састав 10

Састав 11

Састав 10

Састав 11

Састав 9

Састав 13

Састав 9

Састав 13

Састав 8

Састав 15

Састав 8

Састав 15
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Небојша Влаисављевић, наставник Оркестрића и читања с листа
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Оркестрић
Оркестрић
Оркестрић – допуна

Читање с листа (Елена Богдановић, 5.разред)
Читање с листа (Љубица Бићанин, Лука Радојковић) 8.разред
Читање с листа (Марија Божић, Маша Јовановић ) 7.разред
Читање с листа (Ковачевић Јована, Марко Марић) 8.разред
Читање с листа (Сашка Богдановић, Марко Милорадовић, Петра
Атанасијевић) 10.разред
Мали оркестар
Велики оркестар
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Ненад Милошевић, наставник упоредног клавира
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

Мина Николић

Урош Адамовић

Валентина Лучковић

Марија Кали

Марија Кали

Марија Божић

Марија Божић

Лазар Ристовић

Ариф Кобилић

Марко Марић

Ивана Шеровић

Хана Танасковић

Лука Радојковић

Хана Танасковић

Ивана Шеровић

Урош Адамовић

Ариф Кобилић

Лазар Ристовић

Теона Јовановић

Теона Јовановић

Мина Николић

Бојана Шеровић

Лука Радојковић

Бојана Шеровић

ПЕТАК
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Јелена Василијевић, наставник упоредног клавира
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

одмор

13:45-13:50

2.час

13:50-14:35

одмор

14:35-14:45

3.час

14:45-15:30

УЖИНА

15:30-16:00

4.час

16:00-16:45

одмор

16.45-16:50

5.час

16:50-17:35

одмор

17:35-17:45

6.час

17:45-18:30

ВЕЧЕРА

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА
Елена Богдановић

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК
Дуња Ненадовић

Ања Јанеш

Срђан Вељковић/
Андреј Мињевић

Александра Ђокић

Вељко Станковић

Јована Удовић

Динка Миљковић

Софија Вучовић

Софија Вучовић

Лара Киш

Марко Ђорђевић

Марта Медан

Нађа Комленић

Дамир Карић

Лара Киш

Мина Станковић

Ања Јанеш

Дуња Ненадовић

Драгош Тамбурић

Динка Миљковић

Елена Богдановић

Дамир Карић

Нађа Комленић

Марко Ђорђевић

Александра Ђокић
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*Марија Илић/Невена Павловић, наставник групе теоријских предмета, хорића и упоредног клавира
* Сви захтеви су предати Радној групи Министарства просвете за ангажовање запослених и очекујемо сагласност исте. То је разлог што у овом тренутку имамо
нерешена ангажовања.
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

РУЧАК
6.час/1.час
одмор
2.час
одмор
3.час
УЖИНА
4.час
одмор
5.час
одмор
6.час
ВЕЧЕРА
7.час
одмор

12:30-13:00
13:00-13:45
13:45-13:50
13:50-14:35
14:35-14:45
14:45-15:30
15:30-16:00
16:00-16:45
16.45-16:50
16:50-17:35
17:35-17:45
17:45-18:30
18:30-19:00
19:00-19:45
19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

Нац. историја
10.разред

Историја
8.разред

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Историја
8.разред
Дарија Срејић

Историја
7.разред

Димитрије Радивојевић

Дарија Срејић

Историја
7.разред

Додатна/допунска
настава

Димитрије
Радивојевић

М. инструменти
7.разред

Жељко Тамбурић

Даница Ковачевић

Хорић

Хорић

Историја 9.разред

Јелисавета Чачић

Историја 9.разред

Дуња Стојковић

Марија Радивојевић

Марија Радивојевић

Даница Ковачевић

Жељко Тамбурић
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СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ
У школској 2018/19. години, у складу са Законом о основама система образовања и
васпитања, организовани су стручни тимови и активи са циљем:
• старања о осигурању и унапређивању квалитета образвоно-васпитног рада
установе,
• праћења остваривања програма образовања и васпитања,
• остваривања циљева и стандарда постигнућа,
• вредновања резлтата рада наставника, васпитача и стручног сарадника,
• праћења и утврђивања резултата рада ученика,
• предузимања мера за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу
образовања и васпитања,
• решавања других стручних питања образовно-васпитног рада.
У школској 2018/19.години радиће следећи стручни активи и тимови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Стручни актив за школско развојно планирање
Стручни актив за развој школског програма
Стручни тим за инклузивно образовање
Тим за самовредновање рада школе
Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Педагошко веће
Педагошки колегијум

Р.б. Име и презиме наставника

Предмет који наставник предаје

1.
2.
3.
4.

Предраг Стојадиновић
Иван Танасковић
Марина Ђорђевић
Жарко Боровина

представник ЈЛС
представник родитеља
координатор васпитне службе
представник наставника оон

5.
6.
7.
8.

Ненад Милошевић, председник
Вања Црнобрња

представник наставника мн
представник УП

Јасна М. Стојановић
представник стручних сарадника/ психолог
Ивана Ћирић
представник стручних сарадника/психолог
Табела 78 -Стручни актив за школско развојно планирање

Р.б. Име и презиме наставника
1. Жељко Ивовић
2. Горан Николић
3. Горан Миљковић
4.

Ирена М. Милошевић, председник

Предмет који наставник предаје
представник наставника мн
представник васпитача
представник наставника мн
представник наставника мн
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5.
6.
7.

Весна Тирменштајн
представник наставника оон
Јелена Антић
представник родитеља
Јасна М. Стојановић
представник стручни сарадник
Табела 79-Стручни актив за развој школског програма

Р.б. Име и презиме наставника
1.
2.
3.
4.

5.

Драгутин Младеновић
представник наставника мн
Гордана Радуловић
представник педагошког већа
Даница Гавриловић, координатор
представник наставника мн
Драгослава Костандиновић
представник наставника оон
Ивана Ћирић
представник стручних сарадника/психолог
Табела 80 - Стручни тим за инклузивно образовање

Р.б. Име и презиме наставника
1.
2.
3.

Зоран Гавриловић, координатор
Душан Здравковић
Жарко Боровина

4.

Жељко Ивовић
Саша Ђорђевић
Љубица Бићанин
Јасна М. Стојановић
Ивана Ћирић
Данијела Јовић

5.
6.
7.
8.
9.

Предмет који наставник предаје

Предмет који наставник предаје
представник наставника мн
представник наставника мн
представник наставника оон и стручног актива за
школског развојно планирање
стручног актива за развој школског програма
представник родитеља
представник УП
представник стручних сарадника/ психолог
представник стручних сарадника/психолог
директор

Табела 81- Тим за самовредновање рада школе

Р.б. Име и презиме наставника
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Драган Мирчић
Горан Николић, координатор
Александра Вулић
Ана Николић
Мирјана Паунковић
Миодраг Јовановић
Динка Миљковић
Јасна М. Стојановић
Ивана Ћирић

Предмет који наставник предаје
представник наставника мн
представник педагошког већа
представник педагошког већа
представник наставника оон
секретар
представник родитеља
представник УП
представник стручних сарадника/ психолог
представник стручних сарадника/психолог

Табела 82- Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
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Р.б. Име и презиме наставника
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Р.б. Име и презиме наставника
1.
2.
3.
4.
5.

Р.б.
1.
2.

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

Предмет који наставник предаје

Весна Антић
представник наставника оон
Ненад Милошевић
представник наставника мн
Данијела Јовић, координатор
директор
Зорана П. Мирчић
помоћник директора
Јасна М. Стојановић
представник стручних сарадника/ психолог
Ивана Ћирић
представник стручних сарадника/психолог
Марија Јовановић
представник родитеља
Марта Медан
представник ученичког парламента
Табела 83- Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Предмет који наставник предаје

Татјана Патровић, координатор
представник наставника оон
Драгана Спасојевић
представник наставника оон
Невена Павловић
представник наставника мн
Немања Живановић
представник наставника мн
Зорана П. Мирчић
помоћник директора
Табела 84- Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Име и презиме
наставника
Весна Антић
Милица Младеновић
Ненад Милошевић
Ирена М. Милошевић
Горан Николић
Даница Гавриловић
Зоран Гавриловић
Татјана Петровић
Данијела Јовић,
директор
Марина Ђорђевић
Јасна М. Стојановић
Ивана Ћирић
Данијела Јовић
Зорана П. Мирчић

председник/координатор
председник стручног већа за оон
председник стручног већа за мн
Стручни актив за школско развојно планирање
Стручни актив за развој школског програма
Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања
и занемаривања
Стручни тим за инклузивно образовање
Тим за самовредновање
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
Тим за обезбеђивање квалитета рада установе
Педагошко веће
представник стручних сарадника/ психолог
представник стручних сарадника/психолог
директор
помоћник директора
Табела 85– Педагошки колегијум
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Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Име и презиме
Марина Ђорђевић, председник
Гордана Радуловић
Дејан Ђорђевић
Јелена Белошевић
Ана Николић
Горан Николић
Ивана Гавриловић
Александра Вулић
Ненад Спасојевић
Милица Миленковић
Данијела Јовић
Зорана П. Мирчић
Ивана Ћирић
Јасна М. Стојановић

Посао који обавља
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач/приправник
васпитач/волонтер
васпитач/волонтер
директор
помоћник директора
стручни сарадник/психолог
стручни сарадник/психолог

Табела 86- Педагошко веће

Председници/координатори стручних већа, актива и тимова
Р.б. Стручно веће/актив/тим
1.

Стручно веће за општеобразовне
предмете

2.

Стручно веће за музичке
инструменталне и теоријске
предмете

3.

Стручни актив за школско развојно
планирање
Стручни актив за развој школског
програма
Тим за заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања
Стручни тим за инклузивно
образовање
Тим за самовредновање
Тим за обезбеђивање квалитета рада
установе
Педагошко веће

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Председник
/координатор/заменик/записничар
Весна Антић, наставник српског језика и
књижевности – председник
Јована Тодоровић, наставник разредне наставе
- записничар
Милица Младеновић, наставник виолине председник
Божидар Радосављевић, наставник виолинезаменик председника
Ели Крстева, наставник виолончела –
записничар
Ненад Милошевић, наставник упоредног
клавира – председник
Ирена М. Милошевић, наставник солфеђапредседник
Горан Николић- координатор
Даница Гавриловић - координатор
Зоран Гавриловић - координатор
Данијела Јовић, директор – координатор
Марина Ђорђевић – председник
Александра Вулић – записничар
Горан Николић – заменик записничара

Табела 87- председници/координатори/стручних већа, актива и тимова
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ОРГАНИ ШКОЛЕ
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања у школи ће у
школској 2018/19.године радити следећи стручни органи:
1. Наставничко веће
2. Педагошко веће
3. Педагошки колегијум
4. Стручно веће за општеобразовне предмете
5. Стручно веће за инструменталне и теоријске предмете на музичкој настави
6. Стручни актив за развој школског програма
7. Стручни актив за школско развојно планирање
8. Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
9. Тим за самовредновање рада школе
10. Стручни тим за инклузивно образовање
11. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
12. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
13. Тим за професионални развој

НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
Наставничко веће бавиће се педагошким проблемима, програмирањем рада,
организовањем образовно- васпитног процеса, као и вредновањем образовноваспитних резултата.
Задатак Наставничког већа је да иницира и ствара програмске, организационе,
кадровске, материјално-техничке и стручне услове за успешан образовно-васпитни рад.
Програмски садржаји:
• Организациони послови;
• Програмирање рада;
• Праћење и вредновање остварених резултата;
• Унапређивање образовно-васпитног рада;
• Мотивација и стимулација ученика у наставном раду;
• Кадровска питања;
• Истраживачки рад;
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Годишњи план рада наставничког већа
Програмски садржај
План и програм рада
наставничког већа
Анализа кадровских питања
(ангажовање запослених)
Глобални и оперативни
планови рада наставника
Додељивање разредног
старешинства
Предлози плана и програма
наставних и ваннаставних
активности
Утврђивање распореда
часова
Предлог програма стручног
усавршавања наставника и
стр. сарадника
Чланови тимова и актива у
новој школској години
Подела ученика по класама
Упознавање чланова већа са
новоуписаним ученицима
Школска документација
Усвајање извештаја о раду
директора за школску
2017/18.годину
Постигнуће и дисциплина
ученика
Извештај о успеху ученика
на колоквијуму
Реализација наставног
плана и програма
Припремање календара
такмичења ученика и
обезбеђивање услова за
њихово припремање

Носиоци активности
Директор
Организатори практичне
наставе
Председници стручних већа
Стручни сарадници
Одељенске старешине

Успех ученика на крају
првог класификационог
периода
Реализација наставног
плана и програма
Владање ученика (појачан
васпитни рад, васпитнодисциплински поступци)
Реализација наставних и
ваннаставних активности
Концертна активност
ученика
Организација наставе у
другом полугодишту
(уколико има измена)
Анализа рада стручних
актива, већа и тимова и
усвајање полугодишњих
извештаја

Директор
Организатор практичне
наставе
Председници стручних већа
Стручни сарадници
Одељенске старешине
Стручна већа

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V VI

Директор
Организатор практичне
наставе
Председници стручних већа
Струни сарадници
Стручна већа
Одељенске старешине
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Постигнуће и дисциплина
ученика (појачан васпитни
рад, васпитнодисциплински поступци)
Извештај о успеху ученика
на колоквијуму
Реализација додатне и
допунске наставе
Реализација слободних
активности ученика
Организација матурских
испита
Састанак наставничког већа
за 10.разред
Реализација наставног
плана и програма
Успех ученика на
општеобразовној и
музичкој настави
Изостанци и владање
ученика
Матурски испит
Избор ученика генерације
2018/2019.године
Најбољи матурски испит из
главног
предмета/инструмента
Успех и дисциплина
ученика на крају другог
полугодишта
Успех ученика на
годишњим испитима
Реализација наставног
плана и програма
Извештај тима са
самовредновање
Анализа учешћа ученика на
такмичењима и разматрање
постигнутих резултата
Похвале и награде
успешним ученицима

Директор
Организатор практичне
наставе
Председници стручних већа
Стручни сарадници
Стручна већа
Одељенске старешине

Директор
Организатор практичне
наставе
Председници стручних већа
Стручни сарадници
Стручна већа
Одељенске старешине

Директор
Организатор практичне
наставе
Председници стручних већа
Стручни сарадници
Стручна већа
Одељенске старешине

Табела 88 – План рада наставничког већа

ОДЕЉЕНСКО ВЕЋЕ
Одељенско веће чине сви наставници који предају ученицима у том одељењу. Ученици
Школе за музичке таленте су распоређени у 10 разреда општеобразовне и 10 разреда
музичке наставе + припремни програм. Сваки разред има само једно одељење.
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Годишњи план рада одељенског већа
Програмски садржај
Усвајање предлога програма рада одељенског већа
Разматрање потребе за наставним средствима
Списак уџбеника
Иницијални тестови
Усаглашавање распореда писмених провера знања
Давање предлога програма слободних активности у
овој школској години
Лични планови професионалног развоја
Постигнуће и дисциплина ученика
Идентификовање ученика за додатну и допунску
наставу/ индивидуализацију наставе
Обележавање Дечје недеље
Организовање посете сајму књига
Посета ученика од 1. до 4. разреда Фестивалу дечијих и
омладинских представа у Јагодини
Излет ученика и наставника
Програм за новогодишњу приредбу
Успех и дисциплина ученика на крају првог
класификационог периода
Реализација наставног плана и програма
Анализа рада већа у првом полугодишту
Предлог програма приредбе за обележавање Дана
духовности – Св. Саве и подела задужења
Анализа рада секција, додатне и допунске наставе
Усаглашавање распореда писмених провера знања за
друго полугодиште
Обележавање Дана духовности – Св. Саве
Постигнуће и владање ученика
Излет ученика и наставника- посета биоскопу,
позоришту
Успех и дисциплина ученика 10.разреда
Реализација наставног плана и програма
Предлог ученика генерације и ученика који ће бити
похваљени
Констатовање стања опремљености наставним
средствима- припрема и набавка средстава
Извештај о раду већа
Предлог програма већа за наредну школску годину
Усвајање програма рада за наредну годину
Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе
Учешће у изради Годишњег плана рада школе

Носиоци
активности

Време
реализације

Сви чланови
већа
Стручни
сарадници

Августсептембар

Чланови већа
Стручни
сарадници

Октобар

Чланови већа
Стручни
сарадници
Васпитачи
Одељенске
старешине

Децембар

Чланови већа
Директор
Стручни
сарадници
Васпитачи
Одељенске
старешине
Чланови већа и
васпитачи
Руководилац
већа
Чланови већа

Јануарфебруар

Чланови већа

Јун

Чланови већа

Август

Март- април

Мај-јун

Табела 89 – План рада одељенског већа
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Педагошки колегијум
Педагошки колегијум је формиран у складу са Законом и чине га :
Данијела Јовић, директор
Зорана П. Мирчић
Јасна М. Стојановић, стручни сарадник
Ивана Ћирић, стручни сарадник
Горан Николић, васпитач
Даница Гавриловић, наставник виолине
Зоран Гавриловић, Тим за самовредновање
Весна Антић, председник Стручног већа за општеобразовне предмете
Милица Младеновић, председник Стручног већа за инструменталне и теоријске
музичке предмете
10. Ирена М. Милошевић, координатор Стручног актива за развој школског
програма
11. Ненад Милошевић, координатор Стручног актива за школско развојно
планирање
12. Марина Ђорђевић, координатор васпитне службе (с обзиром да је Школа са
домо
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Годишњи план рада Педагошког колегијума
Програмски садржај
Именовање чланова Педагошког колегијума
Договор о организацији рада
Усвајање акционог плана за школску 2018/2019.
годину
Израда глобалних и месечних планова рада
Предлог плана стручног усавршавања запослених
Одређивање особе задужене за вођење документације
у оквиру стручног усавршавања унутар установе
Распоред контролних и писмених задатака, вежби и
тестирања
Резултати иницијалних тестова
Распоред додатне, допунске наставе, ЧОС и секција
Организовање педагошко-инструктивног увида и
надзора
Организација слободних активности ученика (излети,
посете културним дешавањима….)
Сарадња са здравственим установама (организовање
систематских прегледа…)
Разматрање ШРП-а
Усвајање ИОП – а и анализа рада Тима за ИО
Рад Ученичког парламента
Обележавање Дечје недеље
Самовредновање рада школе
Организовање посете Сајму књига
Извештај стручних сарадника о педагошкоинструктвином раду
Организација слободних активности ученика (излети,
посете културним дешавањима….)

Носиоци
активности

Време
реализације

Чланови педагошког
колегијума

Септембар/октобар

Чланови Педагошког
колегијума
Председник
Стручног актива за
ШРП
Координатори
(наставници) Ђачког
парламента
Весна Антић

Новембар
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Анализа остварених резултата и стандарда постигнућа
у настави у току првог класификационог периода
Редовност похађања наставе
Вредновање квалитета рада и мере унапређења
Реализација инклузивног образовања
Реализација ваннаставних активности
Праћење рада приправника и ментора
Реализација посете редовних и угледних часова
Извештаји о професионалном усавршавању
Праћење и реализација остварености Годишњег плана
рада
Организовање посете Фестивалу науке
Организовање такмичења -Учешће ученика Школе на
такмичењима
Организовање спортских такмичења
Анализа успеха, владања и реализације наставног
плана и програма на крају првог полугодишта
Организација пријемног испита
Мере за унапређење образовно-васпитног рада у
другом полугодишту
Реализација инклузивног образовања
Анализа увида у педагошку документацију
Анализа рада стручних актива и тимова –
полугодишњи извештај
Праћење резултата реализованих активности
Анализа ваннаставних активности
Извештај стручних сарадника о педагошкоинструктвином раду
Анализа остварених резултата у настави у току другог
класификационог периода
Анализа постигнутих резултата са такмичења
Сарадња са родитељима и ваншколским
институцијама
Праћење реализације и остварености Годишњег плана
рада школе
Уређивање школског дворишта
Извештај о постигнутим успесима ученика на
такмичењима
Успех и владање ученика
Анализа реализације наставног плана и програма
Анализа извештаја о раду стручних већа, актива и
тимова
Извештај са пријемног испита
Организација израде извештаја о раду Педагошког
колегијума
Формирање Тима за израду Извештаја о раду школе и
тима за израду Годишњег плана рада школе
Извештај стручних сарадника о педагошкоинструктвином раду

чланови Педагошког
колегијума,
председници
стручних актива и
координатори
тимова

чланови Педагошког
колегијума,
председници
стручних актива и
координатори
тимова

Децембар

Јануар

чланови Педагошког
колегијума

Фебруар/ март

чланови Педагошког
колегијума

Април

чланови Педагошког
колегијума,
председници
стручних актива и
координатори
тимова

Мај/Јун

Табела 90 – План рада педагошког колегијума

145

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година

Стручно веће за општеобразовне предмете
Стручно веће за општеобразовне предмете чине наставници разредне наставе,
наставници природно-математичких и друштвено-језичких предмета, као и наставница
ваннаставне активности, односно физичког васпитања.
Општеобразовно веће ће свој рад организовати кроз седнице, о којима ће се водити
записник као део школске докуметације.
На седници Наставничког већа одржаној 22. августа 2018.године за председника овог
већа одабрана је наставница српског језика и књижевности Весна Антић.
Годишњи план рада стручног већа за општеобразовне предмете
Програмски садржај

Носиоци
активности

Време
реализације

Избор руководиоца већа
Разматрање потребе за наставним средствима
Списак уџбеника
Иницијални тест из математике и српског језика
Усаглашавање распореда писмених провера знања
Подсећање ученика на правилник о понашању ученика
Израда програма посета и излета
Праћење адаптације новоуписаних ученика
Стручно усавршавање запослених
Постигнуће и дисциплина ученика
Организовање секција
Идентификовање ученика за додатну и допунску наставу
Обележавање Дечје недеље (концерт ученика и наставника
школе)
Организовање посете сајму књига
Анализа активности у оквиру Развојног плана школе
Организација Дана школе
Излет ученика и наставника
Програм за новогодишњу приредбу
Успех и дисциплина ученика на крају првог
класификационог периода
Реализација наставног плана и програма
Анализа рада већа у првом полугодишту
Предлог програма приредбе за обележавање Дана
духовности – Св. Саве и подела задужења
Организација Дана школе
Анализа рада секција, додатне и допунске наставе
Усаглашавање распореда писмених провера знања
Организација Дана школе
Обележавање Дана духовности – Св. Саве
Постигнуће и владање ученика
Излет ученика и наставника- посета биоскопу, позоришту

Сви чланови
већа

Августсептембар

Руководилац
већа
Чланови већа

Октобар

Руководилац
већа
Чланови већа

Децембар

Руководилац
већа
Чланови већа

Јануар- фебруар

Руководилац
већа
Чланови већа

Март- април

Успех и дисциплина ученика 10.разреда
Реализација наставног плана и програма
Предлог ученика генерације и ученика који ће бити
похваљени

Руководилац
већа
Чланови већа

Мај-јун
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Резултати са такмичења и колоквијума
Констатовање стања опремљености наставним средствимаприпрема и набавка средстава
Извештај о раду већа
Предлог програма већа за наредну школску годину
Избор руководиоца за наредну годину
Усвајање програма за наредну годину
Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе
Учешће у изради Годишњег плана рада школе

Руководилац
већа
Чланови већа

Јун

Руководилац
већа
Чланови већа

Август

Табела 91 –План рада стручног већа за општеобразовне предмете

ГОДИШЊИ ПЛАН ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА
р.б.
1.

Наставник
Татјана Петровић

Предмет
енглески језик

2.

Ана Николић

енглески и немачки
језик

3.

Весна Антић

српски језик и
књижевност

4.

Срећко Тимотијевић

математика

5.

Жарко Боровина

физика

Датум
први писмени задатак– последња недеља
децембра;
други писмени задатак- прва недеља
априла;
Први писмени задатак- друга недеља
децембра 2018.године;
Други писмени задатак- четврта недеља
априла 2019.године;
Први писмени задатак- прва недеља октобра
2018.године;
Други писмени задатак- прва недеља
децембра 2018.године;
Трећи писмени задатак- прва недеља марта
2019.године;
Четврти писмени задатак- прва недеља маја
2019.године;
Матурски испит- прва недеља јуна месеца
2019.године;
Први писмени задатак- друга недеља
јануара 2019.године;
Други писмени задатак- друга недеља јуна
2019.године ;
ШЕСТИ РАЗРЕД
Први писмени задатак- трећа недеља
октобра 2018.године;
Други писмени задатак- трећа недеља
јануара 2019.године;
СЕДМИ РАЗРЕД
Први писмени задатак- четврта недеља
октобра 2018.године;
Други писмени задатак- четврта недеља
јануара 2019.године
ОСМИ РАЗРЕД
Први писмени задатак-трећа недеља
октобра 2018.године;
Други писмени задатак- трећа недеља
јануара 2019.године
ДЕВЕТИ РАЗРЕД
Јануар 2019.године

Табела 92-План писмених провера знања
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Требовање наставних средстава
• Уџбеници за филозофију који би стајали у библиотеци.или у учионици за учење:
филозофија за гимназије-Миланка Радић Тадић, Логос
филозофија - Милош Јеремић, Клет
• за географију:
глобус, зидне карте, карта Србије, политичка карта света, физичка карта света.
учитељица:
Карта Србије, прибор за геометрију, троуглови.шестар.
• за физичко:
греда,козлић,разбој,мрежица за стони тенис, мање гумене лопте за рукомет
• за биологију:
модел скелета, торзо.
• за језике:
часописи на немачком и енглеском, постери, цди, књиге на немачком и енглеском.
• за информатику:
бела табла у дигиталној учионици
• за историју:
историјске карте за Први српски устанак, Први светски рат
• за хемију:
сталак за епрувете, 20 пластичних епрувета, 5 чашица од 100мл, 3 мензуре од 100мл, 2
пластична левка за одвајање
• за српски:
свет речи и књижевност и језик, часописи.
лаптоп и флеш меморија
микрофон, миксета, звучници, опрема за библиотеку/нототеку доступна и монтирана и
за пробе током припремања приредби.

148

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година

Стручно веће за инструменталне и теоријске музичке
предмете
Ово стручно веће чине: наставници главног предмета-инструмента, клавирски
сарадници, наставници теоријских предмета и упоредног клавира.
Годишњи план рада стручног већа за инструменталне и теоријске музичке
предмете
Програмски садржај
Распоред ученика по класама,
(прерасподела), класе корепетитора,
формирање камерних састава
Формирање распореда целокупне наставе:
групна инструментална и теоретска настава,
индивидуална настава....
Распоред коришћења Камерне сале
Одређивање термина колоквијума и испита, на
основу Школског календара за 2018/19.годину
Израда годишњих планова и програма рада
Концерти
Извештаји са протеклих радних кампова
Разматрање акредитованих семинара
Припрема за прославу 45 година Школе
Усклађивање термина колоквијума
Формирани тимови: расподела дужности
Разматрање концертних делатности
- САНУ: 26. новембар 2018.године
Аудиције за разне активности - договор
Пројекти – одабир
Припрема за прославу 45 година Школе
Колоквијум - први и други рок (главни предмет)
Припрема за прославу 45 година Школе

Колоквијум: 10. разред и камерни састави
Извештај са 1. колоквијума – оцене
Новогодишњи концерт (Скупштина Града, или
СКЦ)
Пројекти – писање и конкурисање
Припрема и реализација обележавања 45 година
постојања и рада школе
Изабрани семинар
Радно зимовање

Носиоци
активности
Чланови већа
Директор
Организатор
практичне наставе
Уметнички
руководилац

Реализација
август септембар

Чланови већа
Директор
Организатор
практичне наставе
Уметнички
руководилац

Октобар

Чланови већа
Директор
Уметнички
руководилац

Новембар

Чланови већа
Професори са
ФМУ
Организатор
практичне наставе
Уметнички
руководилац
Чланови већа
Директор
Организатор
практичне наставе

Децембар

Јануар
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Зимски распуст – 31.1.2019.године до 17.2.
2019.године
Избор међународних такмичења
Организација концерата за друго полугодиште
(Галерија Коларца, 23. април, Велика сала
Коларца)
Други колоквијум
Аудиције и преслушавања за предстојеће
концерте и такмичења
Ниш, такмичење гудача 2019.године
Концерти:
Галерија Коларца – аудиција
Мастер клас

Чланови већа
Организатор
практичне наставе
Уметнички
руководилац

Фебруар

Чланови већа
Професори са
ФМУ
Организатор
практичне наставе
Уметнички
руководилац

Март

Планирање термина годишњих испита
Анализа успеха, оцена и напредовања ученика
Концерти:
Галерија Коларца: 23. април
Парохијски дом цркве св. Ал. Невског
Мастер клас
Испити (годишњи, завршни, пријемни –
6.разред)
Годишњи, дипломски испити – термини
Парохијски дом цркве св. Ал. Невског
Концерти дипломаца
Радна летовања, кампови – планирање

Чланови већа
Организатор
практичне наставе
Директор

Април

Чланови већа
Професори са
ФМУ
Организатор
практичне наставе
Уметнички
руководилац
Директор
Чланови већа
Професори са
ФМУ
Организатор
практичне наставе
Уметнички
руководилац
Чланови већа
Организатор
практичне наставе
Чланови већа

Мај

Годишњи и завршни испити
Пријемни испит
Подела ученика по класама
Сређивање инветара
Састанци, договори
Настава до 21.6.2019. године
Распуст од 22.6.2019.године
Радно летовање – кампови
Распоред ученика по класама, класе
корепетитора, формирање камерних састава
Формирање распореда целокупне наставе:
групна теоретска, оркестри, индивидуална
настава....
Договор рада наставика и корепетитора по
распореду за Камерну салу.
Одређивање термина колоквијума и испита, на
основу Школског календара за 2019/20. годину
Израда годишњег плана и програма рада по
класама индивидуалне музичке наставе
Концерти

Јун

Јул
Август

Организатор
практичне наставе
Уметнички
руководилац
Директор

Табела 93- План рада стручног већа за теоријске и инструменталне музичке предмете
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Тим за самовредновање
Самовредновање је поступак којим свака школа вреднује сопствени рад и прaксу,
полазећи од анализе шта је и како урађено.
Из угла наставника представља стални процес спровођења, анализирања, кориговања и
планирања сопствене анставне праксе и сопственог доприноса целокупном животу и
раду школе.
Из угла ученика, самовредновање омогућује ученику да објективно сагледава и развија
способности које ће му помоћи да створи навику да планира, прати, вреднује и
унапређује своје активности у школи.
Руковођење и организација рада школе, као важан сегмент, намеће потребу да
директор или чланови школске
или локалне самоуправе провере сопствену
ефикасност и ефективност ради организовања и обезбеђивања што квалитетнијих
услова за рад ученика и запослених.
Родитељу, процес самовредновања омогућава лично учешће у рад и организацију
школе.
Школа за музичке таленте се укључила у овај процес 2006.године. На седници
Наставничког већа одржаној 22.8.2018.године изабрани су чланови Тима за
самовредновање за школску 2018/19.годину. То су:
1. Зоран Гавриловић, клавирски сарадник
2. Душан Здравковић, наставник контрабаса
3. Жарко Боровина, представник Стручног актива за школско развојно планирање
4. Жељко Ивовић, наставник виолончела
5. Љубица Бићанин, ученик-представник Ученичког парламента
6. Саша Ђорђевић, представник родитеља
7. Ивана Ћирић, стручни сарадник
8. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник
9. Данијела Јовић, директор
За координатора тима одабран је клавирски сарадник, Зоран Гавриловић.
На седници Савета родитеља, одржаној 2.9.2018.године, верификован је предлог
директора да Саша Ђорђевић (родитељ) буде члан овог тима.
На састанку Ученичког парламента, одржаној 7.9.2018.године, ученици су изабрали
свог представника за учешће у раду Тима- Љубица Бићанин.
Годишњи план рада тима за самовредновање
Програмски садржај

Избор координатора и записничара Тима
Договор о кључној области вредновања у
школској 2018/19.години
Израда програма рада тима за школску
2018/19.годину
Подела задужења унутар Тима

Носиоци
активности

Време
реализације

Чланови Тима
Руководилац Тима

Август –
септембар
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Договор о инструментима за прикупљање
података
Реализација консултативних састанака
координатора и представника тимова
Анализа рада тима и реализованих активности
Eвалуација рада, степена остварености
планираних задатака
Упознавање колектива са степеном реализације
задатака-снагама и слабостима области
вредновања

Руководилац Тима
и стручни
сарадници
Чланови Тима и
руководилац
Чланови Тима и
руководилац

од октобра
месечно

Руководиалц Тима

Март

Директор
Извештај о самовредновању рада школе
члановима Наставничког већа, Савета родитеља и
Школског одбора

Октобар
Новембар

Јун

Табела 94– План рада тима за самовредновање

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
На седници Наставничког већа, одржаној 22.8.2018.године, верификовани су чланови
Тима за школску 2018/19. годину:
1. Драган Мирчић, наставник камерне музике
2. Горан Николић, васпитач
3. Александра Вулић, васпитач-приправник
4. Ана Николић, наставник енглеског и немачког језика
5. Мирјана Паунковић, секретар
6. Миодраг Јовановић, представник родитеља
7. Динка Миљковић, представник Ученичког парламента
8. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник/психолог
9. Ивана Ћирић, стручни сарадник/психолог
За координатора Тима одабран је васпитач Горан Николић.
Циљ Тима за заштиту јесте да, у сарадњи са свим учесницима образовно-васпитног
процеса, родитељима и локалном заједницом креира климу и школску атмосферу у
којој се:
❖
❖
❖
❖
❖

Учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности;
Не толерише насиље;
Не ћути у вези са насиљем;
Поштују права детета;
Развија одговорност свих за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања
и занемаривања.
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Задатак Тима је да, у сарадњи са запосленима у школи, родитељима, децом и
локалном заједницом обезбеди спровођење Посебног протокола и Програма заштите.
Тим планира,организује и управља активностима у школи ради превенције насиља.
Програм заштите ученика од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања
је скуп превентивних активности које подразумевају све оне активности која школа
може да преузме да би се насиље спречило и умањило, као и начин праћења и мера
интервенције које подразумевају активности које се предузимају када се насиље
догоди.
Тим ће се бавити следећим активностима у области ПРЕВЕНЦИЈЕ:
Едукација и информисање
1. Информисање запослених о правима ученика на заштиту од свих облика насиља
и о Посебном протоколу о заштити деце од насиља
2. Информисање родитеља ( Савета родитеља) о правима ученика на заштиту од
свих облика насиља и о Посебном протоколу о заштити деце од насиља
3. Унапређење вештина комуникације и конструктивног решавања сукоба
4. Едуковање ученика за препознавање и пријављивање насиља и упознавање
ученика са појмом насиља, злостављања и занемаривања деце, врстама
облицима појављивања, као и Посебним протоколом о заштити деце од насиља
5. Информисање родитеља о Посебном протоколу за заштиту деце од насиља и
мотивисање за препознавање и пријављивање насиља
6. Трибина о насиљу
Подизање нивоа безбедности и могућности праћења стања у школи
коришћењем видео надзора којим су покривени ходници школе и праћењем квалитета
дежурстава професора.
Носилац: директор.
Временска динамика: перманентно.
Анализа стања поштовања права ученика анкетирањем свих ученика: у школи о
облицима и заступљености насиља, злостављања и занемаривања према њима – у
школи, породици и локалној средини
Носилац: Тим за заштиту деце од насиља
Временска динамика: прво полугодиште и крај школске године
У овој школској години чланови Тим ће иницирати, организовати и узети учешће у
реализацији следећих превентивних активности:
1. Недеља посвећена активностима против насиља
2. Обележавање Дана толеранције
3. Формирање кутка у школи који ће бити посвећен теми ненасиља
4. Квизови
5. Израда брошура и подела ученицима, родитељима, наставницима
6. Радионице на тему ненасилна комуникација, толеранција,….
7. Стално стручно усавршавање (избор и похађање акредитованих семинара,
Разноврсна понуда активности за структурирање слободног времена ученика
( квизови, фер плеј турнири, изложбе, секције...)
8. Сарадња са другим институцијама у циљу раног идентификовања проблема
9. Сарадња са родитељима
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10. Сарадња са локалном заједницом ради размене информација, утврђивање
заједничких потреба и циљева и планирање заједничких активности
11. Активирање школског спорта (такмичења ученика)
У области ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања ће:
1. На сваком састанку разматрати све препознате и пријављене случајеве насиља и
на њих примењивати Протокол о заштити деце од насиља. Сви ученици,
запослени и родитељи морају бити обавештени да сва сазнања о случајевима
насиља могу пријавити неком од чланова Тима, одељењском старешини,
директору, стручном сараднику, психологу или било којој другој одраслој особи
од поверења која ће пријаву проследити Тиму.
2. Одлучивати о мерама заштите у случајевима препознате и установљене појаве
насиља, злостављања или занемаривања.:
а) према ученику који је трпео насиље пружањем подршке, охрабрења,
развијањем стратегија за превазилажење стреса и по потреби укључивањем
стручних служби ван школе у рад са учеником – Центра за социјални рад, дечјег
психијатра, педијатра;
б) према ученику који је вршио насиље саветовањем, као и упућивањем
предлога за изрицање васпитно дисциплинских мера и по потреби укључивањем
надлежних стручних служби ван школе у рад са учеником;
в) саветодавањем са родитељима ученика који су на било који начин укључени у
ситуацију у којој се насиље дешава - као родитељи жртве или родитељи ученика
који врши насиље или као извршиоци насиља над дететом.
У планирање и спровођење мера заштите по потреби ће бити укључене стручне
надлежне службе – Центар за социјални рад, полиција, дечји психијатар.
3. Пратити ефекте предузетих мера прикупљањем података и праћењем ученика
укључених у ситуацију у којој је било насиља. Дужина праћења зависиће од
врсте, облика и интензитета насиља, процењеног степена ризика, процењеног
степена промене постигнуте спровођењем мера заштите, а најмање 2 месеца.
4. Водити ЕВИДЕНЦИЈУ и чувати документацију о свим превентивним и
интервентним активностима, резултате анкете, извештаје и фотографије са
радионица и трибина.
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Гантограм активности

Садржаји – програм

Реализатори
и сарадници

Годишњи план рада Школе
9
10за музичке
11 12 таленте,
1
2 школска
3
4 2018/19.година
5
6
7
8
1. Усвајање плана рада Тима;
2. Упознавање ученика са Посебним
протоколом за заштиту деце и ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним
установама и подсећање ученика осталих
разреда на протокол;
3. Оглашавање имена чланова Тима на
огласној табли школе;
4. Информисање чланова Савета родитеља
и превентивним активностима;
5. Упознавање ученика и родитеља са
правилима понашања васпитним и
васпитно-дисциплинским мерама
6. Анализа безбедносне ситуације у школи
и информисање Наставничког већа о
облицима насиља у школи
7. Информисање родитеља на
родитељским састанцима о превентивним
активностима заштите ученика од насиља

А

8. Информисање чланова Ученичког
парламента о превентивним активностима
9. Сарадња са Центром за социјални рад
10. Сарадња са Здравственом службом
11. Сарадња са МУП-ом
12. Уредно вођење евиденције за мерење и
идентификовање потреба ученика,
евиденције случајева насиља
13. Благовремено реаговање на све облике
насиља
14. Доследно примењивање процедура у
ситуацијама насиља
15. Праћење учесталости насиља и
ефеката предузетих мера
16. Саветодавни рад са ученицима и
родитељима који трпе насиље, који врше и
који су посматрачи насиља
17. Израда Плана превентивних
активности заштите ученика од насиља и
његово усвајање
18. Планирање и реализација стручног
усавршавања за наставнике и васпитаче–
акредитовани семинар:„Вршњачко насиље
– „Боље спречити...”
119. Остале активности у складу са
Статутом које се не могу предвидети у
тренутку писања ГПШ-е

Чланови тима,
одељенске
старешине,
представници
Ученичког
парламента,
стручни
сарадници,
васпитачи

Чланови тима,
стручни
сарадници
Одељенске
старешине
Координатор и
председник
Ученичког
парламента
Координатор
Тима за
заштиту
ученика од
насиља

Тим за заштиту
ученика од
насиља

Чланови тима,
педагошки
колегијум

Тим за заштиту
ученика од
насиља

Табела 95– План рада тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
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Стручни тим за инклузивно образовање
Од школске 2010/11. године деца са сметњама у развоју не стичу образовање на основу
посебних наставних планова и програма, зависно од врсте и степена сметњи, већ се
могу укључивати у редован систем образовања. У том смислу, новина у Закону је
инклузија, тј. израда индивидуалног образовног плана, коју доноси установа за дете и
ученика коме је потребна додатна подршка у образовању и васпитању. Закон такође
предвиђа могућност да се и ученици са изузетним способностима образују по
индивидуалном образовном плану који је прилагођен њиховим потребама и
могућностима напредовања.
Школске 2018/19.године формиран је Тим за ИОП:
1. Драгутин Младеновић, наставник виолине
2. Гордана Радуловић, васпитач
3. Даница Гавриловић, наставник виолине
4. Драгослава Костандиновић, наставник физичког и здравственог васпитања
5. Ивана Ћирић стручни сарадник-психолог

План рада тима за инклузивно образовање

Програмски садржај
Састанак чланова тима и договор о
годишњем плану рада и о праћењу рада,
напредовања и понашања ученика током
целе школске године.
Прикупљање информација на седници
Наставничког већа, Педагошког већа и
стручних већа за ООН и МН о ученицима
који из неког разлога не остварују
прописане стандарде постигнућа.
Редован састанак чланова Тима и
планирање индивидуалног приступа
појединим ученицима у свим сегментима
васпитно-образовног процеса.
Редован састанак чланова Тима са темом рекапитулација реализованог у првом
полугодишту
Евалуације индивидуализације наставе код
појединачног случаја ( уколико га је било)
Писање извештаја о раду Тима

Носиоци активности

Време
реализације

Тим

Септембар

Чланови Тима у сарадњи
са разредним старешинама
општеобразовне/музичке
наставе и васпитачима

Октобар

Чланови Тима у сарадњи
са разредним старешинама
општеобразовне/музичке
наставе и васпитачима
Чланови тима

Новембар

Децембар

Чланови тима, стручни
сарадници, наставници

Фебруар/Март

Координатор

Мај/Јун

Табела 96- План рада стручног тима за инклузивно образовање
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СТИО не може унапред предвидети могуће потешкоће у остваривању прописаних
стандарда постигнућа, ни друге могуће потешкоће у понашању, раду и напредовању
ученика.
Током школске године је планирано стручно усавршавање чланова Тима на неком од
предложених акредитованих семинара
СТИО ће током целе школске године сарађивати са наставницима разредне наставе,
предметним наставницима општеобразовне и музичке наставе и васпитачима у дому у
циљу перманентог праћења свих ученика и благовременог реаговања.

Стручни актив за развој школског програма
Основно и средње образовање и васпитање се остварује на основу Школског програма.
Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма и њиме се
обезбеђује остваривање принципа, циљева и стандарда постигнућа, према потребама
ученика и родитеља, односно старатеља и локалне заједнице.
Школски програм садржи: циљеве, назив, врсту и трајање свих програма образовања и
васпитања, обавезне и изборне предмете, факултативне наставне предмете и друга
питања од значаја за школски програм.
Школа за музичке таленте је урадила наставни план и програм који је прихваћен од
стране Завода за унапређење васпитања и образовања и објављен у службеном
гласнику 26. децембра 2017.године
У оквиру Тима за развој школског програма, бавићемо се свим оним темама које су
његов саставни део, Тим се састао, изабрао координатора и дате су оквирно главне
смернице за рад, односно направљен је акциони план.
На седници Наставничког већа одржаној 22.8.2018.верификовани су чланови актива за
развој школског програма за школску 2018/19.годину:
1. Жељко Ивовић, наставник виолончела
2. Горан Николић, васпитач
3. Горан Миљковић, наставник групе музичких теоријских предмета
4. Ирена М. Милошевић, наставник солфеђа
5. Јелена Антић, представник родитеља
6. Весна Тирменштајн, наставник историје и историје са историјом културе и
цивилизације
7. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник
8. Ивана Ћирић, стручни сарадник
За председника актива одабарана је наставница Ирена М. Милошевић.

Годишњи план рада стручног актива за развој школског програма
Програмски садржај
❖ Конституисање Актива, одређивање
заменика, записничара
❖ Израда плана рада Актива за школску
2018/19.годину
❖ Упознавање са радном верзијом новог
школског програма ради процене

Носиоци
активности

Време реализације

Председник
и Септембар
чланови актива
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квалитета свих обавезних сегмената
Школског програма
❖ Предлози за иновирање документа на
основу извештаја о прегледу
школског програма
❖ Могућности реализације
међупредметних корелација
❖ Праћење остваривања Школског
програма кроз реализацију Годишњег
плана рада школе

❖ Праћење промена у закону и
усклађивање са Школским програмом
❖ Анализа слабости Школског програма
и предлози за подизање квалитета
Школског програма
❖ Подношење полугодишњег извештаја
о реализацији школског програма
❖ Извештај о реализацији плана рада
Стручног актива за развој школског
програма

Председник и
чланови актива,
директор,
помоћник
директора
Председник и
чланови актива
Председник и
чланови актива

Октобар/новембар

Председник и
чланови актива,
директор,
помоћник
директора

Фебруар/март
јун

Током године
Јануар/фебруар

Табела 97– План рада стручног актива за развој школског програма

Стручни актив за школско развојно планирање
Школско развојно планирање је стратешки и стваралачки процес који подразумева
уочавање аутентичних потреба школе и осмишљавање начина да се исте на што
адекватнији начин задовоље. Задатак чланова стручног актива за развој школког
програма јесте прикупљање података о потенцијалима и слабостима школе и израда
нацрта развојног плана на основу анализе прикупљених података. У овом процесу,
тим сарађује на изради Годишљег плана рада школе, сарађује са члановима тима за
самовредновање и учествује у вредновању квалитета рада школе.
1. Марина Ђорђевић, координатор педагошке службе
2. Жарко Боровина, наставник физике и информатике и рачунарства
3. Ненад Милошевић, наставник упоредног клавира
4. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник/психолог
5. Ивана Ћирић, стручни сарадник/психолог
За председника актива изабран је наставник Ненад Милошевић.
На састанку Савета родитеља, одржаном 2.9.2018.године, за представника родитеља
одабран је Иван Танасковић.
На састанку Ученичког парламента, одржаном 7.9.2018.године за представника
Ученичког парламента изабран је Вања Црнобрња.
Годишњи план рада стручног актива за школско развојно планирање
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ

Конституисање стручног актива (одређивање
записничара)
Израда акционог плана

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

Чланови
стручног
актива

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар
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Анализа постојећег развојног плана школе
Упознавање чланова актива са резултатима
упитника о снагама и слабостима школе,
резултатима самовредновања и спољашњег
вредновања школе ;
-Подела задужења између чланова актива
Праћење спровођења активности и
реализација задатака из ШРП-а
Тромесечно информисање чланова
наставничког већа о реализацији планираних
активности
Анализа рада и утврђивање могућих смерница
за даљи рад
Укључивање родитеља у предвиђене
активности у оквиру развојног плана
Анализа рада стручног актива
Писање извештаја
Упознавање чланова наставничког већа са
извештајем рада актива
Потешкоће и изазови са којим су се сусретали
чланови актива у свом раду
Предлози за побољшање рада у наредној
школској години

Чланови
стручног
актива
Коордиантор
актива

Октобар/новембар

Чланови
стручног
актива
Координатор
актива

Током године

Чланови
стручног
актива
Чланови
стручног
актива
Чланови
стручног
актива
Чланови
стручног
актива

На
класификационим
периодима
Током године
Током године
Мај

Јун

Табела 98– План рада стручног актива за развој школског програма

Тим за обезбеђивање квалитета рада установе
Тим за обезбеђивање квалитета рада установе се стара о обезбеђивању и унапређивању
квалитета образовно-васпитног рда установе; прати остваривање школског програма;
стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција;
вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника; прати и утврђује
резултате рада ученика.
Улога овог Тима је значајна за развој методологије самовредновања у односу на
стандарде квалитета рада установе; давању стручних мишљења у поступцима за
стицање звања наставника, васпитача и стручног сарадника; праћењу развоја
компетенција наставника, васпитача и стручног сарадника у односу на захтеве
квалитетног образовно-васпитног рада, резултате самовредновања и спољашњег
вредновања; праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате.
Овај Тим чине представници родитеља, запослених, ученичког парламента и јединице
локалне самоуправе.
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Годишњи план рада Тима за обезбеђивање квалитета рада установе
Активност
Конституисање Тима
/ председник, записничар
Годишњи план рада Тима/усвајање
Упознавање чланова Тима са
Извештајем о самовредновању за
2017/18.годину
Упознавање чланова Тима са
Извештајем о екстерној евалуацији
Израда акционог плана на основу
самовредновања и екстерног
вредновања
Одабир методологије самовредновања у
односу на стандарде квалитета рада
установа
Анализа развоја компетенција
наставника, васпитача и стручних
сарадника
Организовање часова корелације у циљу
развоја компетенција
Анализа остварености Школског
програма

Анализа напретка и успеха ученика у
односу на очекиване резултате

Израда плана унапређења квалитета
рада школе са освртом на резултате
процеса самовредновања и резултат
наведених анализа.
Директор, помоћник директора, стручни
сарадници, представници стручних већа,
актива и тимова

Носиоци реализације

Време
реализације

Директор, помоћник
директора, стручни
сарадници,
представници стручних
већа, актива и тимова
стручни сарадници
стручни сарадници
чланови тима

септембар

Директор, помоћник
директора, стручни
сарадници,
представници стручних
већа, актива и тимова
Директор, помоћник
директора, стручни
сарадници,
представници стручних
већа, актива и тимова
Директор, помоћник
директора, стручни
сарадници,
представници стручних
већа, актива и тимова
Директор, помоћник
директора, стручни
сарадници,
представници стручних
већа, актива и тимова
Директор, помоћник
директора, стручни
сарадници,
представници стручних
већа, актива и тимова

октобар

септембар/
октобар

октобар/април

децембар/мај

мај/јун

мај-јун,
август

Табела 99 – План рада тим аза обезбеђивање квалитета рада устнове
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Годишњи план рада тима за међупредметне компетенције
Активност

Начин реализације

Време реализације

Формирање тима и подела задатака
(одабир наставника који ће ући у
састав тима)

Предлог и верификација
чланова на седници
наставничког већа

Август 2018.године

Подстицање наставника да креирају
и изводе часове који развијају
међупредметне компетенције кроз
примере добре праксе
Креирање базе припрема за час који
развијају међупредметне
компетенције

Проналажење примера добрих
припрема за час

Од октобра

Одабир теме и предмета на
којима ће тема бити обрађена
Анализа спроведених
Праћење и вредновање резултат рада
активности и учешћа чланова
– евалуација рада тима
тима
Организовање тематске недеље

Март – април,
2019.године
Јун 2019.године

Табела 100 – План рада тима за међупредметне компетенције и предузетништво

Ученички парламент
У складу са чланом 105. Закона о основама система образовања и васпитања, Ученички
парламент у уметничкој школи , чине по три представника из последња два разреда
основне школе и у средњој школи, ради:
❖ Давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету
родитеља и директору школе о : правилима понашања, мерама безбедности
ученика, годишњем плану рада школе, школском развојном плану, школском
програму, начину уређивања школског простора...
❖ Разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача и стручних
сарадника и атмосфере у школи;
❖ Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о
активностима ученичког парламента;
❖ Предлагања чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
На првом састанку ученичког парламента одржаном 7.9.2018.године исти је
конституисан у следећем саставу:
1. Председник парламента: Вања Црнобрња
2. Заменик председника: Љубица Бићанин
3. Записничар: Петра Атанасијевић
4. Чланови за учешће у раду Школског одбора:Вања Црнобрња, Петра
Атанасијевић
5. Члан Тима за самовредновање: Љубица Бићанин
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6. Члан Стручног актива за школско развојно планирање: Вања Црнобрња
7. Тим за обезбеђивање квалитета рада установе: Марта Медан
8. Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања:
Динка Миљковић
9. Чланови из реда запослених који ће учествовати у раду Парламента: Горан
Миљковић, Дејан Ђорђевић
Годишњи план рада Ученичког парламента

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ

- Формирање ученичког парламента и избор његовог руководствапредседник, заменик председника, записничара; Договор о раду
парламента (аргументована дискусија, поштовање туђег мишљења и
става, култура дијалога, толеранција, преузимање права и
одговорности
- Уређење учионица / хола школе и дома ( договор око израде паноа
на одређену тему)
- Упознавање ученика са органима управљања Школе и Годишњим
планом рада школе за школску 2018/19.годину
- Идеје ученика о акцијама за обележавање Дечије недеље
- Усвајање годишњег плана рада ђачког парламента
- Усвајање записника са претходне седнице
- Кућни ред школе; Права и обавезе ученика
- Дечија недеља- извештај о реализацији
- Тематски дан-1.октобар- Међународни дан старих људи.
- Проблеми у школском животу и дискусија на тему побољшања
услова школског живота
- Питања за директора ( гост- директор Школе)
- Иницирање и реализација сопствених акција
- Анализа сарадње ученика и наставника
- Тематски дан-16 новембар-Међународни дан за толеранцију.
- Тематски дан-светски дан борбе против сиде – предавање
- Прослава Нове године- организација и подела дужности
- Организовање предавања о болестима зависности.
- Како безбедно користити интернет
- Сусрет са представницима ђачког парламента других школа и
размена искуства
- Уређење школског дворишта.
- Актуелна питања (у сусрет Ускрсу – изложба ускршњих јаја и
радова, заједнички
одлазак у природу свих разреда – ДАН У ПРИРОДИ
- Обележавање светског дана борбе против пушења и разговор о
штетности пушења.
- Прављење паноа са сликама о раду ђачког парламента
- Обележавање светског дана животне средине.
- Анализа успеха ученика на крају школске године.
- Сумирање и евалуација рада ученичког парламента током године.

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Септембар

Октобар

Новембар

Децембар
Јануар
Јануар
Март

Април-јун

Табела 101 – План рада ученичког парламента
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Ученички парламент ће се састајати по потреби и чешће, мимо наведених термина.

СТРУЧНИ САРАДНИК / ПСИХОЛОГ
Планирање и програмирање образовно- васпитног рада
Садржај рада /
Активности
1. Учешће у изради
Извештаја о раду
школе

2. Учешће у изради
Годишњег плана
рада школе

3. Учествовање у
раду стручних
актива и тимова
4. Израда
годишњег
програма рада и
месечних
планова рада
психолога
5. Израда плана
посета психолога
часовима
општеобразовне
и музичке
наставе
6. Учешће у изради
плана стручног
усавршавања
наставника на
нивоу школе

Начин реализације
сарадња са наставницима,
васпитачима, председницима
стручних већа и координаторима
актива, прикупљање података, израда
појединих делова, лекторисање
извештаја, техничка обрада текста,
штампање, презентовање на састанку
Школског одбора
консултације са наставницима,
секретаром, помоћником директора,
прикупљање података, израда делова
плана, техничка припрема текста,
штампање, презентовање плана на
седници Школског одбора
сарадња са председницима стручних
актива и координатора тимова у
изради предлога програма рада
актива и тимова, учешће у раду
актива и тимова као члан истих
на основу потреба школе, а у складу
са законском регулативом

Носиоци
активности
Психолог,
наставници,
васпитачи

Време
реализације
Јулсептембар

наставници,
психолог,
помоћник
директора

септембар

наставници,
васпитачи,
психолог

од септембра
континуирано

психолог

од септембра
континуирано

планирање часова који ће бити
психолог
посећени, израда плана, благовремено
обавештавање наставника и
директора о посетама

сарадња са председницима стручних
већа на општеобразовној и музичкој
настави, подела упитника о стручним
компетенцијама наставника,
прикупљање података, обрада
података, презентација на састанку
Педагошког колегијума
7. Припремање
утврђивање приоритетних
плана сопственог компетенција на основу упитника о
стручног
стручним компетенцијама, планирање
усавршавања
похађања акредитованих семинара и
стручних скупова, планирање
стручног усавршавања унутар

друга
половина
октобра,
фебруара и
априла

председници
стручних
већа,
психолог,
директор

септембар

психолог,
директор,
педагошки
колегијум

септембар
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8. Учествовање у
организацији
редовне наставе,
додатног рада и
слободних
активности
9. Учешће у
организацији
живота и рада у
дому ученика

установе, израда портфолија
консултације са наставницима,
васпитачима, израда упитника за
ученике, обрада података,
припремање важеће законске
регулативе, припремање психолошке
и педагошке литературе и примера
добре праксе.
сарадња са помоћником директора и
координатором васпитне службе при
изради распореда рада васпитача,
распореда ученика у собама

психолог,
наставници,
васпитачи

од септембра
континуирано

помоћник
директора,
координатор
васпитне
службе,
психолог

август и
континуирано
током
школске
године

Табела 102- Глобални план рада стручног сарадника /психолога

Праћење и вредновање васпитно-образовног рада
Садржај рада / Активности

Начин реализације

1. Учествовање у
континуираном праћењу
и подстицању
напредовања ученика у
развоју и учењу

праћење и вредновање
остварености општих и
посебних стандарда
постигнућа, анализа
прикупљених података на
основу анализе
постигнућа, информисање
наставника, васпитача,
родитеља и ученика о
резултатима анализе,
осмишљавање препорука
за унапређивање
постигнућа
сарадња са члановима тима
за самовредновање,
учествовање у раду тима за
самовредновање,
учествовање у припреми
упитника, прикупљању
података и анализи истих,
учествовање у изради
извештаја о
самовредновању школе
редовно ажурирање базе
података о ученицима кроз
сарадњу са наставницима,
васпитачима и родитељима
и саветодавни рад са
ученицима

2. Учествовање у
истраживањима која се
спроводе у оквиру
самовредновања рада
школе и израда извештаја
о самовредновању школе

3. Израда електронских
досијеа ученика

Носиоци
активности
психолог,
разредне
старешине

Време
реализације
новембарјануар,
април-јун
август

чланови тима за од септембра
самовредновање континуирано

психолог,
васпитачи,
наставници,
родитељи,
ученици

од септембра
континуирано

Табела 103- Глобални план рада стручног сарадника/психолога
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Рад са наставницима
Садржај рада / Активности

Начин реализације

1. Саветодавни рад са наставницима
у циљу индивидуализације
васпитно-образовног рада,
односно наставе на основу
уочених потреба, интересовања и
способности деце, односно
психолошке процене
индивидуалних карактеристика
ученика (способности, мотивације,
особина личности) и остварености
образовних постигнућа у школи

Одабир начина
посматрања и
праћења напретка
ученика у процесу
савладавању
наставног плана и
програма, односно у
учењу и развоју, као
и адаптацији на нове
услове живота и
рада; праћење
емоционалног и
социјалног развоја
Одабир начина
праћења напретка
ученика, вођење
евиденције, предлог
мера и
имплементација
истих
Организовање
семинара са циљем
побољшања
наставничких
компетенција,
инструктивни рад са
наставницима
Посета часовима
општеобразовне и
музичке наставе,
саветодавни рад са
наставницима и
давање информација
о посећеном часу;
предлагање мера за
побољшање праћеног
сегмента образовноваспитног процеса,
преглед педагошке
документације
(дневник, планови,
педагошка свеска,
припрема за час,
примена протокола
за праћење часа
према дефинисаним
стандардима
квалитета)

2. Саветодавни рад ка унапређењу
процеса праћења образовног и
развојног напредовања ученика

3. Пружање подршке јачању
наставничких компетенција у
областима: комуникација и
сарадња, конструктивно решавање
сукоба, подршка развоју личности
ученика
4. Педагошко – инструктивни рад

Носиоци
активности
психолог,
наставници,

Време
реализације
од септембра

Психолог,
наставници

Од
септембра

Психолог,
Од
наставнници септембра

Психолог,
помоћник
директора,
директор

Друга
половина
месеца
октобра,
фебруара и
јуна
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5. Пружање подршке наставницима у
раду са ученицима и родитељима
или старатељима

6. Пружање подршке наставницима у
раду са ученицима код којих је
утврђен психолошки узорок
слабијег успеха или неуспеха у
достизању захтева образовних
стандарда, као и појава
маладаптивних облика понашања
и предлагање мера за њихово
превазилажење

Упознавање
наставника са
породичним
условима и
динамиком односа,
посебно за
новоуписане
ученике.
Предлагање
поступака за праћење
напретка ученика,
идентификовање и
упознавање
наставника са
индивидуалним
карактеристикама
ученика, подстицање
сарадње на релацији
наставник-родитељ

Психолог,
наставници

Од
септембра

Психолог,
наставници

Од
септембра

Табела 104- Глобални план рада стручног сарадника /психолога

Рад са васпитачима
Садржај рада / Активности
1. Пружање подршке васпитачима у
раду са ученицима који показују
потешкоће у прихватању правила
понашања у школи и адаптацији на
нове услове живота и рада

2. Пружање подршке васпитачима
приликом решавања конфликата
међу вршњацима
3. Учествовање у раду тимова за
појачан васпитни рад са ученицима

Начин реализације
Информисање
васпитача о профилу
ученика, породичним и
другим значајним
условима који су узичу
на понашање ученика,
предлагање поступака
који за циљ имају
олакшавање процеса
адаптације на нове
услове живота и рада,
редовне консултације
са васпитачима
Упознавање васпитача
са породичним
условима и динамиком
односа, посебно за
новоуписане ученике.
Учешће у организацији
рада тимова за
појачани васпитни рад,
саветодавни рад са
ученицима који су у
васпитнодисциплинском
процесу, вођење
потребне

Носиоци
активности
Психолог,
васпитачи

Време
реализације
Од
септембра

Психолог,
васпитачи

Од
септембра

Психолог,
наставници,
васпитачи,
родитељи /
старатељи

од
септембра
према
потреби
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документација,
редовна
коресподенција са
члановима тима за
појачан васпитнини
рад, сарадња са
наставничким већем
4. Пружање подршке васпитачима у
Упознавање
раду са ученицима и родитељима или наставника са
старатељима
породичним условима
и динамиком односа,
посебно за
новоуписане ученике.
5. Пружање подршке наставницима у Учешће у испитивању
вођењу васпитне групе
социометријских
структура васпитних
група,
идентификовање
поремећаја у
интерпесоналним
односима, предлог
мера за превазилажење
истих
6. Континуирано праћење ученика
Учешће у редовном
(емоционланог, когнитивног и
ажуруирању базе
социјалног развоја)
података психолога и
васпитача (досијеи
ученика)

Психолог,
васпитачи

Од
септембра

Психолог,
васпитачи

од
септембра

Психолог и
васпитачи

Од
септембра

Табела 105- Глобални план рда стручног сарадник/психолога

Рад са ученицима
Садржај рада /активности

Начин реализације

1. Учешће у организацији
пријемног испита

Припрема неопходне
докумантације за пријем нових
ученика, психолошко
тестирање кандидата, израда
извештаја
Одабир начина праћења,
вођење евиденције, саветодавни
рад са ученицима и
наставницима, васпитачима и
родитељима
Прикупљање анамнестичких
података, допуна досијеа
ученика, евидентирање успеха
ученика на крају првог и другог
класификационог периода

2. Учешће у праћењу
новоуписаних ученика ,
пружање подршке
ученицима у процесу
адаптације
2. Праћење развоја
ученика (когнитивног,
емоционалног и
социјалног)

Носиоци
активности
Психолог,
помоћник
директора,
директор

Време
реализације
Мај – јун

Психолог,
наставници,
васпитачи,
родитељи

Септембар –
децембар и
надање, по
потреби

Психолог,
разредне
старешине,
родитељи/ст
аратељи,
ученици,
васпитачи

Од септембра
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3.Примена психолошких
тестова и процедура ради
прикупљања података
потребних за непосредан
рада са ученицима
4. Саветодавно –
инструктивни рад са
ученицима који имају
тешкоће у савладавању
наставног програма,
имају тешкоћа у
емоционалном и
социјалном развоју
5. Рад са ученицима на
унапређењу кључних
компетенција, ставова и
вредности потребних за
живот у модерном
друштву

Тестирање општих и посебних
Психолог
способности, особина личности,
стилова учења, мотивације,
вредносних оријентација и
ставова, израда извештаја.
Психолошко тестирање и
Психолог
процена, одабир начина
праћења напредовања,
индивидуални разговори са
ученицима

Од октобра

Психолог

Од октобра

6. Пружање подршке
ученичком активизму и
учествовању у школском
животу
7. Пружање подршке
ученику или групи у
акцедентним кризама

Припрема и реализација
радионица на тему ненасилне
комуникације, конструктивног
решавања проблема,
толеранције, здравих стилова
живота, управљања стресом,
превазилажење треме, вештине
доношења одлука
Учешће у раду ученичког
парламента,едукација чланова
парламента, чување
документације
Идентификовање кризних
ситуација, сарадња са
разредним старешинама и
васпитачима, ангажовање
других институција уколико се
за то појави потреба

Психолог

Од октобра

Психолог,
разредне
старешине,
васпитачи,
запослени у
другим
институција
ма

По потреби

Од октобра

Табела 106- Глобални план рда стручног сарадник/психолога

Сарадња са директором
Садржај рада /активности

Начин реализације

Носиоци
активности
1. Сарадња са директором Рад у комисији коју чине
Психолог,
по питању приговора и
директор, одељенски старешина помоћник
жалби ученика, родитеља и стручни сарадник
директора,
односно другог законског
директор
заступника на оцену из
предмета и владања
2. Учествовање у раду
Упознавање са извештајем
Директор,
комисије за проверу
ментора; присуствовање:
психолог,
савладаности програма за угледном часу, радионици,
трећи члан у
увођење приправника у
одбрани рада; дискусикја са
складу са
посао наставника,
члановима комисије; писање
законом.
васпитача и стручног
извештаја комисије.
сарадника.

Време
реализације
од септембра

од септембра
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3. Сарадња у вези са
другим пословима по
налогу директора

Свакодневна тимска сарадња и
размена информација у циљу
боље организације и
реализације образовноваспитног и васпитнообразвоног рада.

Директор,
помоћник
директора,
психолог

Од септембра

Табела 107- Глобални план рда стручног сарадник/психолога

Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе
Садржај рада /активности

Начин реализације

1. Сарадња са Школском Размена неопходних
управом у Јагодини
информација и документације

2. Сарадња са
Полицијском управом
у Ћуприји
3. Сарадња са
Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Рад на организацији предавања
за ученике у школи;
укључивање институције по
потреби (треже повреде
ученика, повреде забране…)
Размена неопходних
информација и документације

Носиоци
активности
психолог,
дипректор,
помоћник
директора,
просветни
саветници,
начелник
Школске
управе
психолог,
надлежни у
Полицијској
управи

Време
реализације
Од
септембра

Од
септембра

психолог,
Од
надлежни у
септембра
Министарству

Табела 108 - Глобални план рда стручног сарадник/психолога

РАЗРЕДНО СТАРЕШИНСТВО
Разредни старешина руководи радом у одељењу и има адиминстративну,
организациону и педагошкун улогу. Своје функције остварује јединствено,
координирајући рад и оставрујући сарадњу ученика, наставника, стручног сарадника,
родитеља и других.
Организациони послови разредног старешине су:
❖ Планирање и програмирање
❖ Руковођење радом одељенског већа
❖ Координирање рада и васпитних утицаја свих учесника и чинилаца васпитања
ученика
❖ Пружање помоћи ученицима у различитим облицима организаовања и
самоорганизовања
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❖ Успостављање сарадње са стручним сарадником, стручним органима и управом
школе, здравственим, социјалним и другим службама
❖ Организовање послова за унапређивање , анализирање и вредновање квалитета и
ефеката образовно- васпитног рада у одељењу;
Разредни стрешина у обављању административних послова прикупља, сређује и
надлежним органима презентује:
❖ Податке о васпитном раду са ученицима
❖ Податке о образовно – васпитном раду и другим чињеницама
❖ Показатеље о унапређивању образовно- васпитног рада;
Одељенски старешина у остваривању своје педагошке улоге стара се и ради на
подстицању индивидуалног развоја ученика и на унапређивању оељенског колектива.
Одељенски сатрешина посебно се стара и предузима све потребне мере у циљу
остваривања плана и програма рада и обједињавања васпитног деловања свих
наставника и других чинилаца.
Одељенски сатрешина стара се о остваривању сарадње са родитељима. Ради
укључивања родитеља у систематскир ад школе, као и ради праћења и подстицања
развоја њихове деце и усклађивања педагошког деловања породице и анставника,
одељенски сатрешина се стара о:
❖ Међусобном информисању родитеља и наставника о здрављу, резултатима учења и
понашања и условима живота ученика;
❖ Образовању родитеља за успешније остваривање васпитне улоге породице путем
здравственог васпитања и психолошког и педагошког образовања
❖ Сарадњи са родитељима у реализацији програма професионалне оријентације, у
организовању ваннаставних и ваншколских активности, у решавању социјалних и
здравствених проблема ученика
❖ Укључивање родитеља у припреме и реализацију обележавања значајних датума у
току школске године

Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Име и презиме наставника
Разред
Музичка настава
Ирена М. Милошевић
Припремни, I,II,III
Ненад Милошевић
IV, V, VI
Жељко Ивовић
VII
Драган Мирчић
VIII
Горан Миљковић
IX,X
Општеобразовна настава
Весна Андрејић
I ,III
Јована Тодоровић
II,IV
Татјана Петровић
V, IX
Весна Антић
VI, X
Драгослава Костандиновић
VII,VIII
Табела 109 – одељенске старешине
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МУЗИЧКА НАСТАВА
Програм рада разредног старешине за припремни разред
Р.б.

Тема

1.

Упознавање са ученицима,
Договор о начину рада на разредном часу,
размењивање међусобних идеја и размишљања,
Тумачење појединачних распореда часова и учења и
прилагођавање истим
Како можемо помоћи новим ученицима да се лакше
адаптирају,
Испуњење слободног времена и како га учинити што
квалитетнијим,
Начини вежбања.
Међусобна помоћ и поштовање личности других,
Све специфичности интернатског живота и суживота,
Разговором решавамо проблеме.
Припрема за јавне наступе,
Припрема за колективно музицирање,
Трема : Како се ослободити страха.
Колико смо објективни и реални у вези са самим
собом?
Колико смо објективни и реални у вези са особама из
окружења?
Мотивација и развијање мотивације,
Значај уредног слушања и записивања на настави,
редовно похађање наставе и дисциплина на часу.
Такмичења? Да или не?
Изградња поверења,
Обогаћивање унутрашњег живота и маште.
Свакодневни рад и рад у условима појачане припреме
(смотре, јавни наступи и такмичења),
Шта је самопоуздање и како га треба изградити,
Мотивациони разговори и узајамна подршка.
Бавимо ли се важним стварима (за нас саме), или
углавном трошимо енергију и време на мање битне
ствари?
Трачарење и оговарање,
Пажљиво слушамо саговорника (умеће
комуницирања).
Успех као појам и успех у школској години,
Да ли ћу квалитетније и паметније трошити слободно
време наредне школске године?
Сарадња са родитељима и анализа успеха у школској
години.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Време
реализације
Септембар
2017.г.

Октобар
2017.г.

Новембар
2017.г.
Децембар
2017.г.
Јануар
2018.г.
Фебруар
2018.г.
Март
2018.г.
Април
2018.г.
Мај
2018.г.

Јун
2018.г.

Табела 110- Програм рада разредног старешине за припремни разред
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Програм разредног старешине за први разред

Р.б.

Тема

1.

Упознавање са ученицима,
Договор о начину рада на разредном часу,
размењивање међусобних идеја и размишљања,
Тумачење појединачних распореда часова и учења и
прилагођавање истим
Како можемо помоћи новим ученицима да се лакше
адаптирају,
Испуњење слободног времена и како га учинити што
квалитетнијим,
Начини вежбања.
Међусобна помоћ и поштовање личности других,
Све специфичности интернатског живота и суживота,
Разговором решавамо проблеме.
Припрема за јавне наступе,
Припрема за колективно музицирање,
Трема : Како се ослободити страха.
Колико смо објективни и реални у вези са самим
собом?
Колико смо објективни и реални у вези са особама из
окружења?
Мотивација и развијање мотивације,
Значај уредног слушања и записивања на настави,
редовно похађање наставе и дисциплина на часу.
Такмичења? Да или не?
Изградња поверења,
Обогаћивање унутрашњег живота и маште.
Свакодневни рад и рад у условима појачане припреме
(смотре, јавни наступи и такмичења),
Шта је самопоуздање и како га треба изградити,
Мотивациони разговори и узајамна подршка.
Бавимо ли се важним стварима (за нас саме), или
углавном трошимо енергију и време на мање битне
ствари?
Трачарење и оговарање,
Пажљиво слушамо саговорника (умеће
комуницирања).
Успех као појам и успех у школској години,
Да ли ћу квалитетније и паметније трошити слободно
време наредне школске године?
Сарадња са родитељима и анализа успеха у школској
години.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Време
реализације
Септембар
2017.г.

Октобар
2017.г.

Новембар
2017.г.
Децембар
2017.г.
Јануар
2018.г.
Фебруар
2018.г.
Март
2018.г.
Април
2018.г.
Мај
2018.г.

Јун
2018.г.

Табела 111- Програм рада разредног старешине за први разред
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Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година
Програм разредног старешине за други разред
Р.б.

Тема

1.

Упознавање са ученицима,
Договор о начину рада на разредном часу,
размењивање међусобних идеја и размишљања,
Тумачење појединачних распореда часова и учења и
прилагођавање истим
Како можемо помоћи новим ученицима да се лакше
адаптирају,
Испуњење слободног времена и како га учинити што
квалитетнијим,
Начини вежбања.
Међусобна помоћ и поштовање личности других,
Све специфичности интернатског живота и суживота,
Разговором решавамо проблеме.
Припрема за јавне наступе,
Припрема за колективно музицирање,
Трема : Како се ослободити страха.
Колико смо објективни и реални у вези са самим
собом?
Колико смо објективни и реални у вези са особама из
окружења?
Мотивација и развијање мотивације,
Значај уредног слушања и записивања на настави,
редовно похађање наставе и дисциплина на часу.
Такмичења? Да или не?
Изградња поверења,
Обогаћивање унутрашњег живота и маште.
Свакодневни рад и рад у условима појачане припреме
(смотре, јавни наступи и такмичења),
Шта је самопоуздање и како га треба изградити,
Мотивациони разговори и узајамна подршка.
Бавимо ли се важним стварима (за нас саме), или
углавном трошимо енергију и време на мање битне
ствари?
Трачарење и оговарање,
Пажљиво слушамо саговорника (умеће
комуницирања).
Успех као појам и успех у школској години,
Да ли ћу квалитетније и паметније трошити слободно
време наредне школске године?
Сарадња са родитељима и анализа успеха у школској
години.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Време
реализације
Септембар
2017.г.

Октобар
2017.г.

Новембар
2017.г.
Децембар
2017.г.
Јануар
2018.г.
Фебруар
2018.г.
Март
2018.г.
Април
2018.г.
Мај
2018.г.

Јун
2018.г.

Табела 112- Програм рада разредног старешине за други разред
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Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година
Програм рада разредног старешине за трећи разред
Р.б.

Тема

1.

Упознавање са ученицима,
Договор о начину рада на разредном часу,
размењивање међусобних идеја и размишљања,
Тумачење појединачних распореда часова и учења и
прилагођавање истим
Како можемо помоћи новим ученицима да се лакше
адаптирају,
Испуњење слободног времена и како га учинити што
квалитетнијим,
Начини вежбања.
Међусобна помоћ и поштовање личности других,
Све специфичности интернатског живота и суживота,
Разговором решавамо проблеме.
Припрема за јавне наступе,
Припрема за колективно музицирање,
Трема : Како се ослободити страха.
Колико смо објективни и реални у вези са самим
собом?
Колико смо објективни и реални у вези са особама из
окружења?
Мотивација и развијање мотивације,
Значај уредног слушања и записивања на настави,
редовно похађање наставе и дисциплина на часу.
Такмичења? Да или не?
Изградња поверења,
Обогаћивање унутрашњег живота и маште.
Свакодневни рад и рад у условима појачане припреме
(смотре, јавни наступи и такмичења),
Шта је самопоуздање и како га треба изградити,
Мотивациони разговори и узајамна подршка.
Бавимо ли се важним стварима (за нас саме), или
углавном трошимо енергију и време на мање битне
ствари?
Трачарење и оговарање,
Пажљиво слушамо саговорника (умеће
комуницирања).
Успех као појам и успех у школској години,
Да ли ћу квалитетније и паметније трошити слободно
време наредне школске године?
Сарадња са родитељима и анализа успеха у школској
години.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Време
реализације
Септембар
2017.г.

Октобар
2017.г.

Новембар
2017.г.
Децембар
2017.г.
Јануар
2018.г.
Фебруар
2018.г.
Март
2018.г.
Април
2018.г.
Мај
2018.г.

Јун
2018.г.

Табела 113- Програм рада разредног старешине за трећиразред
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Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година
Програм рада разредног старешне за четврти разред
Р.б.

Тема

1.

Упознавање са ученицима,
Договор о начину рада на разредном часу,
размењивање међусобних идеја и размишљања,
Циљеви ученика у новој школској години.
Помоћ новим ученицима у процесу адаптирања,
Креативност у планирању слободног времена и како
га проводити што квалитетније,
Све специфичности интернатског живота и суживота.
Међусобна помоћ и поштовање личности других,
Разговором решавамо проблеме,
Процес учења, опажања и технике вежбања.
Мотивација и развијање мотивације,
Припрема за јавне наступе и колективно музицирање,
Трема и начини ослобађања од треме.
Колико смо објективни и реални у вези са самим
собом и особама из окружења?
Значај активног учења на настави, важност редовног
похађања наставе и дисциплине на часовима.
Шта је самопоуздање и како га треба изградити,
Мотивациони разговори и узајамна подршка,
Такмичења? Да или не?
Свакодневни рад и рад у условима појачане припреме
(смотре, јавни наступи и такмичења).,
Изградња поверења,
Пажљиво слушамо саговорника (умеће
комуницирања).
Бавимо ли се важним стварима (за нас саме), или
углавном трошимо енергију и време на мање битне
ствари?
Свакодневно обогаћивање унутрашњег живота и
маште,
Процес одрастања и сазревања једне младе личности.
Успех и неуспех – како се носити са тим? ... (или
добре и лоше стране наших поступака),
Важност планирања, организовања и предвиђања,
Битност развитка објективности и самокритичности.
Сарадња са родитељима и анализа протекле школске
године,
Како планирати одмор, разоноду, али и предстојеће
обавезе... за наредну школску годину?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Време
реализације
Септембар
2017.г.

Октобар
2017.г.

Новембар
2017.г.
Децембар
2017.г.
Јануар
2018.г.

Фебруар
2018.г.
Март
2018.г.

Април
2018.г.

Мај
2018.г.
Јун
2018.г.

Табела 114- Програм рада разредног старешине за четврти разред
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Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година
Програм разредног старешине за пети разред
Р.б.

Тема

1.

Упознавање са ученицима,
Договор о начину рада на разредном часу,
размењивање међусобних идеја и размишљања,
Циљеви ученика у новој школској години.
Помоћ новим ученицима у процесу адаптирања,
Креативност у планирању слободног времена и како
га проводити што квалитетније,
Све специфичности интернатског живота и суживота.
Међусобна помоћ и поштовање личности других,
Разговором решавамо проблеме,
Процес учења, опажања и технике вежбања.
Мотивација и развијање мотивације,
Припрема за јавне наступе и колективно музицирање,
Трема и начини ослобађања од треме.
Колико смо објективни и реални у вези са самим
собом и особама из окружења?
Значај активног учења на настави, важност редовног
похађања наставе и дисциплине на часовима.
Шта је самопоуздање и како га треба изградити,
Мотивациони разговори и узајамна подршка,
Такмичења? Да или не?
Свакодневни рад и рад у условима појачане припреме
(смотре, јавни наступи и такмичења).,
Изградња поверења,
Пажљиво слушамо саговорника (умеће
комуницирања).
Бавимо ли се важним стварима (за нас саме), или
углавном трошимо енергију и време на мање битне
ствари?
Свакодневно обогаћивање унутрашњег живота и
маште,
Процес одрастања и сазревања једне младе личности.
Успех и неуспех – како се носити са тим? ... (или
добре и лоше стране наших поступака),
Важност планирања, организовања и предвиђања,
Битност развитка објективности и самокритичности.
Сарадња са родитељима и анализа протекле школске
године,
Како планирати одмор, разоноду, али и предстојеће
обавезе... за наредну школску годину?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Време
реализације
Септембар
2017.г.

Октобар
2017.г.

Новембар
2017.г.
Децембар
2017.г.
Јануар
2018.г.

Фебруар
2018.г.
Март
2018.г.

Април
2018.г.

Мај
2018.г.
Јун
2018.г.

Табела 115- Програм рада разредног старешине за петиразред
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Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година
Програм рада разредног старешине за шести разред
Р.б.

Тема

1.

Упознавање са ученицима,
Договор о начину рада на разредном часу,
размењивање међусобних идеја и размишљања,
Циљеви ученика у новој школској години.
Помоћ новим ученицима у процесу адаптирања,
Креативност у планирању слободног времена и како
га проводити што квалитетније,
Све специфичности интернатског живота и суживота.
Међусобна помоћ и поштовање личности других,
Разговором решавамо проблеме,
Процес учења, опажања и технике вежбања.
Мотивација и развијање мотивације,
Припрема за јавне наступе и колективно музицирање,
Трема и начини ослобађања од треме.
Колико смо објективни и реални у вези са самим
собом и особама из окружења?
Значај активног учења на настави, важност редовног
похађања наставе и дисциплине на часовима.
Шта је самопоуздање и како га треба изградити,
Мотивациони разговори и узајамна подршка,
Такмичења? Да или не?
Свакодневни рад и рад у условима појачане припреме
(смотре, јавни наступи и такмичења).,
Изградња поверења,
Пажљиво слушамо саговорника (умеће
комуницирања).
Бавимо ли се важним стварима (за нас саме), или
углавном трошимо енергију и време на мање битне
ствари?
Свакодневно обогаћивање унутрашњег живота и
маште,
Процес одрастања и сазревања једне младе личности.
Успех и неуспех – како се носити са тим? ... (или
добре и лоше стране наших поступака),
Важност планирања, организовања и предвиђања,
Битност развитка објективности и самокритичности.
Сарадња са родитељима и анализа протекле школске
године,
Како планирати одмор, разоноду, али и предстојеће
обавезе... за наредну школску годину?

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Време
реализације
Септембар
2017.г.

Октобар
2017.г.

Новембар
2017.г.
Децембар
2017.г.
Јануар
2018.г.

Фебруар
2018.г.
Март
2018.г.

Април
2018.г.

Мај
2018.г.
Јун
2018.г.

Табела 116- Програм рада разредног старешине за шести разред
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Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година
Програм рада разредног старешине за седми разред
Р.б.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Тема

1. Упознавање са ученицима
Договор о начину рада на разредном часу, размењивање
међусобних идеја и становишта
Циљеви ученика у новој школској години
Читање књига, гледање филмова и серија, одлазак у
позориште и биоскоп
Слушање класичне музике и осталих жанрова
Испуњење слободног времена и како га учинити што
квалитетнијим
Међусобна помоћ, развијање емпатије
Пубертет и развијање сексуалности (шта знам о пубертету и
сексуалности)
Све специфичности интернатског живота и суживота
Стварање међусобног поверења, односи исмеђу полова у
интернату
Савети како да останемо задовољни у постојећим условима
Колико смо објективни и реални у вези са самим собом?
Колико смо објективни и реални у вези са особама из
окружења?

Време
реализације
Септембар
2018. г.

Октобар
2018. г.

Новембар
2018. г.

Децембар
2018. г.
Јануар
2019. г.

Мотивација и развијање мотивације
Значај уредног слушања и записивања на настави, редовно
похађање наставе и дисциплина на часу
Израдња поверења
Обогаћивање унутрашњег живота и маште
Читање књига и сушање музике
Пубертет и све муке које га прате
Екологија и значај екологије

Фебруар
2019.г.

Бавимо ли се важним стварима (за нас саме), или углавном
трошимо енергију и време на мање битне ствари?
Трачарење и оговарање
Успех као појам и успех у школској години
Да ли ћу квалитетније и паметније трошити слобдно време
наредне школске године?

Мај
2019. г.

Март
2019. г.
Април
2019. г.

Јун
2019. г.

Табела 117- Програм рада разредног старешине за седми разред
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Р.б.

Тема

Стварање радне атмосфере
Ја сам члан тима
1. Музика је за уживање
Како можемо помоћи новим ученицима да се лакше
адаптирају
Разговором решавамо проблеме
Како се понашамо на јавним наступима
2.
Трема : како се ослободити страха
Вежбање : вежбао и навежбао, вежбао а не навежбао
Актуелна збивања
Свакодневни рад, рад у условима појачане припреме
(концерти , такмичења)
3.
Пубертет : како процес раста утиче на наше тело у свирању.
Физика инструмента
Неуспех : како се носити са неуспехом- шта из њега можемо
научити
Шта значи бити КУЛТУРАН.
Сва су нам знања важна
4.
Ја иницијатор, ја пратиоц ( поведем групу, прилагодим се
групи)
Ето, прође година ( шта нам је било лепо у 2018)
5.
Шта очекујемо у новој години
Како да што брже будемо функционални после празника и
распуста
Правилно распоређујемо обавезе (све се може стићи)
6.
Каква је Наша школа. Зашто је посебна. Шта значи "
ШКОЛА ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРСА ЗА РЕПУБЛИКУ
СРБИЈУ"
Актуелна збивања
7.
У сусрет такмичењима ( како се психички припремамо)
Зашто се такмичимо (колико је важан резултат и шта он
реално показује)
Шта нас занима, шта нас радује (сфера наших интереса)
Пажљиво слушамо саговорника (умеће комуникације)
8.
Шта читамо, шта слушамо ( разонода као оружије против
стреса и оптерећености)
Актуелна збивања
Заједно живимо ( толеранција и разумавање својих и туђих
потреба)
Анализирамо, похваљујемо, дискутујемо (такмичења)
9.
Још мало па ће крај ( а ми већ врло уморни) шта нам враћа
снагу ( исхрана, физичка активност, разонода...)
Шта нас плаши , шта нас брине (анализа и узајамна помоћ)
Потражи помоћ, понуди помоћ (ми смо породица)
Актуелно
10.
Кренули су испити (мотивациони разговори и узајамна
подршка)
Распуст само што није (задовољство + корист)

Време
реализације
Септембар
2018. г.

Октобар
2018. г.
Новембар
2018. г.

Децембар
2018. г.

Јануар
2019. г.
Фебруар
2019.г.
Март
2019. г.

Април
2019. г.

Мај
2019. г.

Јун
2019. г.
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Сарадња са родитељима
Табела 118- Програм рада разредног старешине за осми разред

Програм рада разредног старешине за девети разред
Р.б.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

Тема

1. Упознавање са ученицима
Договор о начину рада на разредном часу, размењивање
међусобних идеја и становишта
Циљеви ученика у новој школској години
Читање књига, гледање филмова и серија, одлазак у
позориште и биоскоп
Слушање класичне музике и осталих жанрова
Испуњење слободног времена и како га учинити што
квалитетнијим
Разговор – облик комуникације
Поверење
Откривање тајни и недоумица
Стварање међусобног поверења, односи исмеђу полова у
интернату
Савети како да останемо задовољни у постојећим условима
Колико смо објективни и реални у вези са самим собом?
Колико смо објективни и реални у вези са особама из
окружења?
Мотивација и развијање мотивације
Значај уредног слушања и записивања на настави, редовно
похађање наставе и дисциплина на часу
У сусрет такмичењима ( како се психички припремамо)
Зашто се такмичимо (колико је важан резултат и шта он
реално показује)
Шта нас занима, шта нас радује (сфера наших интереса)
Пажљиво слушамо саговорника (умеће комуникације)
Ускоро смо ДИПЛОМЦИ. Права и обавезе које то сазнање
носи.
Бавимо ли се важним стварима (за нас саме), или углавном
трошимо енергију и време на мање битне ствари?
Трачарење и оговарање
Успех као појам и успех у школској години
Да ли ћу квалитетније и паметније трошити слобдно време
последње школске године у средњој школи?
Сарадња са родитељима

Време
реализације
Септембар
2018. г.

Октобар
2018. г.

Новембар
2018. г.
Децембар
2018. г.
Јануар
2019. г.
Фебруар
2019.г.
Март
2019. г.

Април
2019. г.
Мај
2019. г.
Јун
2019. г.

Табела 119- Програм рада разредног старешине за девети разред

Програм рада разредног старешине за десети разред
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Р.б.

Тема

1.

Стварање радне атмосфере
Ја сам члан тима
Коначно смо дипломци – и шта сад?
Разговором решавамо проблеме
Како се понашамо на јавним наступима
Трема : како се ослободити страха
Вежбање : вежбао и навежбао, вежбао а не навежбао
Актуелна збивања
Свакодневни рад, рад у условима појачане припреме
(концерти , такмичења)
Пубертет : како процес раста утиче на наше тело у свирању.
Физика инструмента
Неуспех : како се носити са неуспехом- шта из њега можемо
научити
Шта значи бити КУЛТУРАН.
Сва су нам знања важна
Ја иницијатор, ја пратиоц ( поведем групу, прилагодим се
групи)
Ето, прође година ( шта нам је било лепо у 2018)
Шта очекујемо у новој години
Како да што брже будемо функционални после празника и
распуста
Правилно распоређујемо обавезе (све се може стићи)
Стварање међусобног поверења, односи исмеђу полова у
интернату

2.

3.

4.

5.

6.

Време
реализације
Септембар
2018. г.
Октобар
2018. г.
Новембар
2018. г.

Децембар
2018. г.

Јануар
2019. г.
Фебруар
2019.г.

Савети како да останемо задовољни у постојећим условима

7.
8.

9.

10.

Последње полугодиште у средњој школи и какве то везе има
самном. Где видим себе за пар месеци?
Шта читамо, шта слушамо ( разонода као оружије против
стреса и оптерећености)
Актуелна збивања
Заједно живимо ( толеранција и разумавање својих и туђих
потреба)
Анализирамо, похваљујемо, дискутујемо
Још мало па ће крај ( а ми већ врло уморни) шта нам враћа
снагу ( исхрана, физичка активност, разонода...)
Шта нас плаши , шта нас брине (анализа и узајамна помоћ)
Потражи помоћ, понуди помоћ (ми смо породица)
Актуелно
Кренули су испити (мотивациони разговори и узајамна
подршка)
Распуст само што није (задовољство + корист)
Сарадња са родитељима

Март
2019. г.
Април
2019. г.

Мај
2019. г.

Јун
2019. г.

Табела 120- Програм рада разредног старешине за први разред

ОПШТЕОБРАЗОВНА НАСТАВА
181

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година

Програм рада разредног старешине за први разред
Р.б.

Тема

1.

" Ово сам ја " - да се упознамо;
Упознавање са распоредом часова, наставним
предметима и уџбеницима;
Школа има своја правила и норме понашања- кућни
ред;
Нова средина (адаптација на школу и интернат);
У сусрет дечијој недељи;
Умемо ли да слушамо саговорника;
Како се понашамо у саобраћају;
Ко све ради у мојој школи;
Друг другу;
Како се треба понашати ван школе: излет...;
Како учимо;
Значај очувања животне средине;
Поштујемо ли дато обећање и туђе мишљење;
Како да постанемо толерантнији;
Трема, страх – како их превазићи;
Стижу празници: како ћемо прославити, о чему треба
водити рачуна;
Шта смо научили и који смо успех постигли у првом
полугодишту;
Значај Саве Немањића за нашу просвету и културу;
Моје слободно време;
Брига и чување личних ствари;
Моја пирамида активности;
Шта нас радује , занима;
Учимо језик потреба и осећања;
Учионица без насилништва;
Значај правилне исхране за успешан раст и развој;
22. март- Дан вода;
Дан планете Земље;
Ускрс – највећи хришћански празник;
Умем да – покажи шта знаш;
У здравом телу здрав дух;
Сви смо исти , различити – толеранција;
На концерту;
Ми о себи;
Код друга поштујем;
Разговарамо о годишњим испитима;
Ко је заслужио похвалу, награду;
На крају школске године постигли смо успех;

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Табела 121-

Време
реализације
Септембар
2017.г.

Октобар
2017.г.

Новембар
2017.г.
Децембар
2017.г.

Јануар
2018.г.
Фебруар
2018.г.
Март
2018.г.
Април
2018.г.
Мај
2018.г.
Јун
2018.г.

Програм рада разредног старешине за први разред

Програм рада разредног старешине за други разред
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Р.б.

Тема

1. Ово сам ја " - да се упознамо;
Упознавање са програмским садржајима, нормама
понашања и рада у школи;
Наставни предмети и уџбеници;
Нова средина (адаптација на школу и интернат);
2.
Дечија права и одговорности;
Поштовање туђег мишљења и ставова (ненасилна
комуникација);
Развијање навика за тимски рад: увођење и навикавање;
ученика на планирање рада, поделу задатака;
Актуелна збивања у разреду;
3.
Сарадња и такмичење, васпитање другарства и међусобне
солидарности;
Учити не значи увек и научити;
Еколошка школа: неговање животне средине;
Анализа успеха ученика и одељења;
Умемо ли да слушамо саговорника;
4.
Како да постанемо толерантнији;
Неговање осећања дужности, доследности;
Стижу празници: како ћемо прославити, о чему треба
водити рачуна;
Анализа постигнутог успеха на крају првог полугодишта;
5.
Значај Саве Немањића за нашу просвету и културу;
Правилно располагање слободним временом;
6.
Брига и чување личних ствари;
Моја пирамида активности;
Да ли умем да сарађујем у групи?
Учимо језик потреба и осећања;
7.
Усклађивање музичке и општеобразовне наставе;
Учионица без насилништва;
Наше жеље и потребе;
Значај правилне исхране за успешан раст и развој;
Саветодавни рад са ученицима;
8.
Значај спортских активности за правилан психофизички
развој;
Школа за музичке таленте – јединствена образовна
установа у земљи;
Другарство – тимски рад;
Саветодавни рад са ученицима;
9.
Ускрс – највећи хришћански празник;
На концерту;
Ми о себи;
Трема и страх – како их савладати;
10. Разговарамо о годишњим испитима;
Анализа постигнутог успеха на крају школске године;
Предлагање ученика за похвале и награде;
Израда програма за следећу школску годину;

Време
реализације
Септембар
2018.год.

Октобар
2018.год.

Новембар
2017.год.

Децембар
2018.год.

Јануар
2019.год.
Фебруар
2019.год.
Март
2019.год.

Април
2019.год.

Мај
2019.год.
Јун
2019.год.
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Табела 122- Програм рада разредног старешине за други разред

Програм рада разредног старешине за трећи разред
Р.б.

Тема

1. Ово сам ја – да се упознамо;
Упознавање са програмима, садржајима, нормама
понашања и рада у школи;
Наша учионица – наша правила;
Планирамо активности за школску 2016-17.годину;
2.
Деца имају своја права и одговорнсоти;
Погледај у себе- сагледавање личних особина;
Како се понашамо у саобраћају;
Учити не значи увек и научити;
Када порастем, бићу.......;
3.
Шта значи бити хуман;
Како се дружимо;
Еколошка школа – неговање животне средине;
Коме се дивимо, ко су наши узори;
4.
Други о мени;
Неговање осећања дужности и доследности;
Стижу празници; како ћемо прославити , о чему треа
водити рачуна;
Полугодиште – какакв смо успех постигли;
5.
Значај Саве Немањића за нашу просвету и културу;
Планирање дневних активности;
6.
Дрога, алкохол, пушење;
Навике и понашања за здрав живот;
Поштујемо туђа мишљења;
Како разрешити конфликт;
7.
Моји кораци на путу ка успеху;
Рециклирај – не фолирај;
22. март - Дан вода;
Дан планете Земље;
8.
Ускрс - највећи хришћански празник;
Значај спортских активности за правилан психофизички
развој;
Правилно располагање слободним временом;
9.
Сви смо исти а различити – толеранција;
Ког друга поштујем;
Лепа реч гвоздена врата отвара;
Шта нас радује , занима;
10. Како се треба понашати ван школе;
Разговарамо о годишњим испшитима;
На крају школске године постигли смо успех......;

Време
реализације
Септембар
2017.г.

Октобар
2017.г.

Новембар
2017.г.
Децембар
2017.г.

Јануар
2018.г.
Фебруар
2018.г.
Март
2018.г.
Април
2018.г.
Мај
2018.г.
Јун
2018.г.

Табела 123 - Програм рада разредног старешине за трећи разред
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Програм рада разредног старешине за четврти разред
Р.б.

Тема

1. Наставни предмети и нови уџбеници;
Нови ученици, нови другови, другарице;
Права и дужности ученика;
Понашање у учионици, школи и на јавним местима;
2.
Поштујемо туђе мишљење, сарадња у одељењу;
Језик потреба и осећања;
Проблеми у настави;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Школа за музичке таленте – јединствена образовна
установа у земљи;
Негујемо животну средину;
Уважавање туђе личности;
Анализа успеха;
Шта је то толеранција?
Правилно планирање слободног времена;
Припрема за новогодишњу приредбу;
Актуелни проблеми у одељењу;
Како треба учити;
Св. Сава – приредба;
Саветодавни рад са ученицима који имају тешкоћа у
адаптацији, учењу;
Шта радимо када нас неко увреди или повреди;
Ко сам ја , ко си ти ?
Текући проблеми – проблеми у учењу;
Шта је бонтон;
Постигли смо успех – како остварити жеље;
Анализа постигнутог успеха и како то побољшати;
Моја школа и ја;
Одело не чини човека;
Моје потребе су ....;
Ускрс;
Саветодавни рад са ученицима;
Другарство, тимски рад;
Како савладати трему и обуздати страх;
Како помоћи другима;
Шта ме плаши...;
Постигли смо успех;
Како провести распуст;
Израда програма за следећу школску годину;
Састанак са родитељима;

Време
реализације
Септембар
2018.год.
Октобар
2018.год.

Новембар
2018.год.
Децембар
2018.год.
Јануар
2019.год.
Фебруар
2019.год.
Март
2019.год.
Април
2019.год.
Мај
2019.год.
Јун
2019.год.

Табела 124- Програм рада разредног старешине за четврти разред

Програм рада разредног старешине за пети разред
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Р.б.

Тема

1.

Упознавање са распоредом часова, наставним предметима и
уџбеницима;
Стварање одељенске заједнице, бирање председника
Школа има своја правила и норме понашања- кућни ред;
Нова средина (адаптација на школу и интернат);
У сусрет дечијој недељи;
Умемо ли да слушамо саговорника;
Поштујемо туђе мишљење, сарадња у одељењу;
Како се понашамо у саобраћају;
Како се треба понашати ван школе: излет...;
Како учимо;
Значај очувања животне средине;
Поштујемо ли дато обећање и туђе мишљење;
Како да постанемо толерантнији;
Трема, страх – како их превазићи;
Стижу празници: како ћемо прославити, о чему треба водити
рачуна;
Шта смо научили и који смо успех постигли у првом
полугодишту;
Значај Саве Немањића за нашу просвету и културу;
Моје слободно време;
Брига и чување личних ствари;
Како савладати трему и обуздати страх
Шта нас радује , занима;
Шта радим кад ме неко увреди или повреди
Учионица без насилништва;
Значај правилне исхране за успешан раст и развој;
22. март- Дан вода;
Дан планете Земље;
Ускрс – највећи хришћански празник;
Умем да – покажи шта знаш;
У здравом телу здрав дух;
Сви смо сити , различити – толеранција;
На концерту;
Ми о себи;
Код друга поштујем;
Разговарамо о годишњим испитима;
Ко је заслужио похвалу, награду;
На крају школске године постигли смо успех;

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Време
реализације
Септембар
2018.г.

Октобар
2018.г.
Новембар
2018.г.
Децембар
2018.г.

Јануар
2019.г.
Фебруар
2019.г.
Март
2019.г.
Април
2019.г.
Мај
2019.г.
Јун
2019.г.

Табела 125- Програм рада разредног старешине за пети разред

Програм рада разредног старешине за шести разред
Р.б.

Тема

Време
реализације
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1. Упознавање са ученицима
Упознавање са потребним уџбеницима
Упознавање са предметним наставницима
2.
Стварање одељењске заједнице, бирање председника
Стварање другарске атмосфере
Договор о данима и начину рада
3.
Међусобна помоћ
Савети за стицање добрих навика
Савети за учење
4.
Стварање међусобног поверења
Савети како да останемо задовољни у постојећим условима
Прављење планова и начин да своје жеље остварујемо
5.
Хигијена учионице, кабинета и собе;
Култура понашања (опхођење према старијима,
представљање, понашање на улици, на концертима у
позоришту);
Свети Сава-припрема и учешће у програму;
6.
Мотивација, вежбање и учење;
Значај уредног слушања и записивања на настави, редовно
похађање наставе и дисциплина на часу;
7.
Радна атмосфера
Похвале
Критике
8.
Стварање зрелијих односа и особа
Празници
Пубертет
9.
Текућа дешавања
Сарадња са родитељима
Награде и похвале
10. Изостанци
Успех
Документација

Септембар
2017.г.
Октобар
2017.г.
Новембар
2017.г.
Децембар
2017.г.
Јануар
2018.г.

Фебруар
2018.г.
Март
2018.г.
Април
2018.г.
Мај
2018.г.
Јун
2018.г.

Табела 126- Програм рада разредног старешине за шести разред

Програм рада разредног старешине за седми разред
Р.б.

Тема

Време
реализације
187
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1. Упознавање са кућним редом,распоредом ,предметима и са
кућним редом у интернату
Дужности редара
Упознавање са обавезама и правилима понашања
Укључивање у секције и израда личног плана рада и
коришћење слободног времена
2.
Разговор о личним проблемима ученика и савети како их
решити
Учење (методе учења и редовно учење )
Другарство и међусобна и солидарност(критика и
самокритика)
Развијање осећања и смисла за заједништво и тимски рад и
успех
3.
Формирање свести о будућем занимању
(такмичења,награде,путова-ња и стицање нових знања )
Позитивно ривалство
Анализа успеха ученика
4.
Хармонија и дисхармонија у одељењу
Лична и колективна хигијена
Здрав живот (редован сан,бављење спортом )
Актуелна збивања у одељењу
5.
Хигијена учионице,кабинета и собе
Култура понашања (опхођење према
старијима,представљање,понашање на улици,на концертима у
позоришту)
Свети Сава-припрема и учешће у програму
6.
Мотивација,вежбање и учење
Значај уредног слушања и записивања на настави, редовно
похађање
Настава и дисциплина на часу
7.
Морално понашање ученика
Правилна и редовна исхрана (не прескакати оброке,утицај на
здравље)
Значај витамина у исхрани (воће и поврће )
Пубертет (физиолошке промене,шта знам о пубертету,моја
осећања)
8.

9.

10.

Екологија (уређивање дворишта,сађење цвећа....)развијање
осећаја за лепо
Коришћење библиотеке(читање књига,схватање дела и
повезивање са стварним животом)
Разговори о предстојећим концертима,такмичењима и
правилно планирање времена
Извори опасности за психофизичко здравље
Заразне болести и вакцине
Секције-упућивање ученика на редовно похађање,разговори
Актуелна дешавања у одељењу
Имунитет (шта је имунитет и како га појачати )
Похвале и награде са такмичења и мотивација ученика –
разговори
Сумирање рада и анализа успеха

Септембар
2018.г.

Октобар
2018.г.

Новембар
2018.г.
Децембар
2018.г.
Јануар
2019.г.

Фебруар
2019.г.
Март
2019.г.

Април
2019.г.

Мај
2019.г.
Јун
2019.г.
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Табела 127- Програм рада разредног старешине за седми разред

Програм рада разредног старешине за осми разред
Р.б.

Тема

1.

Договор о садржају рада о сарадњи у текућој
години(подела задужења појединаца и обавезе и
дужности ученика)
Упознавање са кућним редом и правилима понашања
Васпитање,другарство и међусобна солидарност
(право и лажно другарство,критика и самокритика
Сарадња у адаптацији
Основни принципи, облици и методе учења (праћење
предавања,записивање важних мисли,израда плана
визуелног учења,уцење за столом у радном положају
Развијање осећаја смисла за заједнички живот
Изграђивање колектива кроз свакодневно извршавање
радних задатака
Негативне особине које стварају незрелу атмосферу у
одељењу ( уображеност,самољубље,охолост,дволичност)
Похвале и награде,казнено -поправне мере
Помоћ друг –другу у учењу и адаптацији
Особине које красе здрав колектив
Малограђанштина кроз вид нагризања колективне
хармоније
Неговање културе понашања (понашање у учионици,,на
јавним местима, улици,биоскопу, аутобусу, позоришту,
концерту)
Уздржњивост, одлагање реакције,кочење негативних
реакција
Оплемењивање међуљудских односа(развијање навика
љубазности, гостољубивости према другу, другарицама,
родитељима
Анализа успеха ученика
Неговање културе понашања (понашање у учионици,,на
јавним местима,улици,биоскопу, аутобусу, позоришту,
концерту)
Култура обедовања (правилно коришћење прибора за
јело...)
Активна збивања у одељењу
Основни чиниоци успешног учења
Расподељено и усиљено учење

2.

3.

4.

6.

7.

Време
реализације
септембар,
2018.године

октобар, 2018.г.

новембар, 2018.г.

децембар

јануар

фебруар
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8.

9.

10.

Поздрављање,представљање, и ословљавање
Психолошки значај уредног слушања,излагања и
записивања
Праћење,усмеравање,вредновање васпитно-образовног
рада и моралног понашања ученика
Неуважавање норми понашања у школи,на
часу,оштећење имовине,некоректан однос према другима
Праћење учешца ученика у секцијама
Здрав живот (бављење спортом, редован сан, јачање
имунитета, како сачувати здравље )
Концертне делатности (усклађивање свакодневних
обавеза са такмичењима и концертним активностима
Лик музичког уметника
(начитаност,реторика,морал,комуникација,несебичност )

март

април

Екологија (уређење дворишта )
Лична и колективна хигијена (учионица соба,спортска
опрема,одећа...)
Пубертет (шта знам о пубертету,моја осећања,како
превазићи проблеме )
Извори опасности за психо-физичко здравље (шта шкоди
здрављу )
Анализа успеха и сумирање резултата
Табела 128- Програм рада разредног старешине за осми разред

Програм рада разредног старешине за девети разред
Р.б.

Тема

1. Упознавање са ученицима, школски календар, распоред
часова,ван наставен активности….
Избор представника одељенске заједнице, Ђачког
парламента, њихове дужности
Пожељно и непожељно понашање – утврђивање
правила понашања
Разговор о безбедности ученика
2.
Дечија права и одговорности;
Поштовање туђег мишљења и ставова (ненасилна
комуникација);
Развијање навика за тимски рад: увођење и навикавање;
ученика на планирање рада, поделу задатака;
Актуелна збивања у разреду;
3.
Сарадња и такмичење, васпитање другарства и међусобне
солидарности;
Учити не значи увек и научити;
Еколошка школа: неговање животне средине;
Анализа успеха ученика и одељења;
Умемо ли да слушамо саговорника;
4.
Како да постанемо толерантнији;
Неговање осећања дужности, доследности;

Време
реализације
Септембар
2018г.

Октобар
2018.г.

Новембар
2018г.

Децембар
2018.г.
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

Стижу празници: како ћемо прославити, о чему треба водити
рачуна;
Анализа постигнутог успеха на крају првог полугодишта;
Значај Саве Немањића за нашу просвету и културу;
Правилно располагање слободним временом;
Брига и чување личних ствари;
Моја пирамида активности;
Да ли умем да сарађујем у групи?
Учимо језик потреба и осећања;
Усклађивање музичке и општеобразовне наставе;
Учионица без насилништва;
Наше жеље и потребе;
Значај правилне исхране за успешан раст и развој;
Саветодавни рад са ученицима;
Значај спортских активности за правилан психофизички
развој;
Школа за музичке таленте – јединствена образовна установа у
земљи;
Другарство – тимски рад;
Саветодавни рад са ученицима;
Ускрс – највећи хришћански празник;
На концерту;
Ми о себи;
Трема и страх – како их савладати;
Разговарамо о годишњим испитима;
Анализа постигнутог успеха на крају школске године;
Предлагање ученика за похвале и награде;
Израда програма за следећу школску годину;

Јануар
2019.г.
Фебруар
2019.г.
Март
2019.г.

Април
2019.г.

Мај
2019.г.
Јун
20189г.

Табела 129- Програм рада разредног старешине за девети разред

Програм рада разредног старешине за десети разред

Р.б.

Тема

1. Организација одељењског колектива
Договор о садржају рада
Оплемењивање међуљудских односа
2.
Испуњавање слободног времена
Учење и другарство
Ривалство
Помоћ у учењу
Прилагођавање заједничком животу
3.
Разговор – облик комуникације
Поверење
Откривање тајни и недоумица
4.
Дар и квалитет
Уметник то сам ја
Општа и музичка култура

Време реализације
Септембар 2017.г.
Октобар
2017.г.

Новембар 2017.г.
Децембар 2017.г.
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6.

7.

8.

9.

10.

Буђење одговорности за сопствене поступке
Забављање музиком
Изостанци
Резултати рада
Мотивација
Неговање сопствених способности
Стварање радне атмосфере
Логично и критичко процењивање
Пубертет
Пороци
Анализа резултата
Награде
Међуљудски односи
Развијање осећања и обрамбеног механизма
Анализа оствареног резултата
Сарадња са родитељима
Сређивање педагошке документације
Договор о садржају рада за следећу годину
Табела 130- Програм

Јануар 2018.г.
Фебруар
2018.г.
Март
2018.г.
Април
2018.г.
Мај
2018.г.
Јун
2018.г.

рада разредног старешине за десети разред

АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ
ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈЕ И ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И
ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ
Циљ
1. Развијање
способности за
препознавање и
решавање
проблема и

2. Развијање
вештине за
тимски рад,
конструктивну
комуникацију,
толеранцију,
поделу
дужности и
одговорности

Активност
- Анализа поштовања
права ученика;
-Израда паноа са
правима и обавезама
ученика;
- Анкетирање
ученика о
интересовањима и
предлозима секција
чији рад треба
покренути у школи.

Носилац активности
Наставници разредне
наставе, одељенске
старешине и наставник
грађанског васпитања на
часовима обавезне
наставе,
наставник филозофије,
стручни
сарадник/психолог,
васпитачи, чланови
ученичког парламента ,
учемници
- Обележавање
Чланови Ученичког
Међународног дана
парламента, васпитачи,
за толеранцију
стручни
(израда паноа на тему сарадник/психолог ,
толеранције)
наставници, ученици,
- организовање
разредне старешине
акције украшавања
школског простора за
Нову годину
(организација и
подела дужности)

Време реализације
Октобар,
2018.године

Октобар,
2018.године
Децембар,
2018.године
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- Акција уређења
школског дворишта

- Предметни
наставници, стручни
сарадници и директор
- Наставничко веће на
предлог одељењског
старешине.

Април,
2018.године

- организовање
активности на нивоу
Ученичког
парламента
(обележавање
Међународног дана
старих људи-посета
геронтолошком
центру у Јагодини)
- „Дани изазова“,

- Наставник физичког
васпитања;
- директор;стручни
сарадник, психолог,
чланови ученичког
парламента, васпитачи,
наставници, ученици,
разредне старешине

Октобар, 2018.
године
Мај, 2018.године

3. Подстицање
самоиницијативе
ученика

Развијање
4. предузетничког
и хуманитарног
духа ученика

Табела 131- АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА,
КОМУНИКАЦИЈЕ И ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ

РАЗВИЈАЊЕ ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА
У току школске 2018/19.године кроз: обавезне, изборне и факултативне предмете, кроз
ваннаставне и слободне активности , кроз васпитни рад ( индивидуално/групно) и на
часовима одељенског старешине са ученицима ће се радити на развијању здравих
стилова живота.
Обавезни предмети:
1. Физичко и здравствено васпитање – Драгослава Костандиновић
2. Биологија- Драгана Спсојеивћ, Душанка РАдовановић
3. Психологија- Невенка Митева
4. Хемија- Анкица Ђорђевић
Изборни предмети:
1. Грађанско васпитање- Весна Андрејић, Јована Тодоровић
2. Верска настава- Зоран Мишковић
Факултативни предмет:
1. Корективна гимнастика- Зоран Мишковић
Ванаставне активности:
1. Спортска секција- Драгослава Костандиновић
Слободне активности:
1. Крос- Драгослава Костандиновић
2. Дан изазова- Драгослава Костандиновић
У оквиру рада са разредним старешином, са ученицима ће се обрађивати следеће теме
једанпут недељно у предвиђеном термину –ЧОС).
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Динамика реализације ових тема ( по месецима) налази се у делу Годишњег плана рада
школе за школску 2018/19. годину „ Програм рада разредног старешине“.
Значај правилне исхране за успешан раст и развој;
Дрога, алкохол, пушење;
Навике и понашања за здрав живот;
Значај спортских активности за правилан психофизички развој;
Здрав живот (бављење спортом, редован сан, јачање имунитета, како сачувати
здравље);
6. Правилна и редовна исхрана (не прескакати оброке,утицај на здравље)
7. Значај витамина у исхрани (воће и поврће )
8. Извори опасности за психофизичко здравље
9. Здравствено васпитање (моје тело,здрави зуби,пут хране,здрав живот )
10. Извори опасности за психо-физичко здравље (шта шкоди здрављу )
11. Шта ме опушта и како превазићи стрес и трему;
1.
2.
3.
4.
5.

У оквиру васпитног рада са ученицима ће се обрађивати следеће теме ( динамика и
начин реализације налази се у евиденцији васпитног рада васпитача)
1. Важност здраве исхране, пирамида исхране
2. Развијање позитивне слике о себи, самопоуздања и самопоштовања
3. Здрави стилови живота, значај физичке активности на развој личности и менталог
здравља
4. Пубертет, развој сексуалности, како прихватити себе и промене које су се десиле
5. Болести зависности,како их избећи, како препознати и помоћи
6. ( алкохолизам)
7. Болести зависности,како их избећи, како препознати и помоћи
8. (наркоманија)
9. Толеранција и поштовање других, ненасилна комуникација
10. Развој толеранције према разликама у мишљењу, ставовима, особинама,навикама,
изгледу, укусима, потребама
11. Конфликти, унутрашњи и спољашњи, стрес и начини превазилажења
12. Негативан утицај медија на доживљај сопствене личности и изгледа
13. Организовање спортских активности и такмичења
14. Прва заљубљивања и љубави, сексуални односи, ризичан секс
15. Значај усвајања правих животних вредности
16. Неговање и развијање односа са другима, пријатељство, сараднички односи,
односи међу половима, генерацијама.
ШКОЛСКИ СПОРТ
Узимајући у обзир специфичности ове школе, школа током године , у планираној
временској динамици, организује спорстка догађања у циљу промоције спорта,
здравих стилова живљења и превенције могућих деформитета кичменог стуба, што
није редак случај код деце која свирају гудачке инструменте.
За ученике школе није упутно бављење одређеним спортским активностима ( кошарка,
одбојка, рукомет и сл.), због могућег повређивања, тако да предложени програм
школског спорта обухвата следеће спортске садржаје:
194

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година
СЕПТЕМБАР
Излет ( рекреација у природи)
Атлетика – припрема ученика за крос РТС-а (према планираном плану и програму и
уз пратњу наставника физичког васпитања).
ОКТОБАР
Такмичење у стоном тенису
У оквиру „ Дечије недеље“ , један дан је одвојен за спорстке садржаје – школски
турнир у малом фудбалу – ученици и запослени
Посета вртићу - ритмичка и плесна тачка
НОВЕМБАР
„Спортска недеља“
1. Мали фудбал
2. Стони тенис – општинско такмичење
3. Пливање – општинско такмичење
Носиоци активности: наставник физичког васпитања, васпитачи, учитељице
ДЕЦЕМБАР
Новогодишња приредба

ЈАНУАР
Зимовање-организује се у време зимског распуста, траје најмање седам дана и има
здравствено-рекреативни карактер: игре на снегу, санкање, излети...носилац
активности: наставник физичког васпитања
Припредба – Свети Сава
ФЕБРУАР
„Дан љубави“ – плес и ритмичка тачка ученика (носилац активности: наставник
физичког и здравственог васпитања)
МАРТ
Школски турнир у стоном-тенису- организација Ученичког парламента школе и
наставника физичког и здравственог васпитања
Шах – општинско такмичење
АПРИЛ
„Дан изазова“ – у складу са годишњим планом рада Школе; организују се активности
које укључују ученике других школа и запослене, а уз пратњу наставника физичког
васпитања( мали-фудбал, стони-тенис- плес, ...)
Атлетика – општинско такмичење
МАЈ
Мале олимпијске игре (1-4.разред)
Мали фудбал- турнир са ученицима других школа / домова; шетње у граду и природи
(корелација са другим предметима)
Табела 132- Школски спорт / планирање активности по месецима

Пливање- школа у складу са финасијским могућностима, организује одвођење ученика
на затворени базен у Параћину. Динамика реализације- један час недељно.
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САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ
Сарадња са родитељима/законским заступницима наших ученика одвија на неколико
нивоа и то кроз:
А- Активно учешће у планирању и реализацији образовно/васпитног и
васпитно/образовног рада:
1. учешће родитеља у раду Стручних актива и тимова ( састанци се одвијају у
складу са планом рада одређеног актива и тима који су саставни део Годишњег
плана рада Школе за музичке таленте.
2. учешће у раду Савета родитеља,
3. учешће у раду Школског одбора,
4. учешће у формираним Тимовима за појачан васпитни рад са учеником
5. давање мишљења у оквиру самовредноавња рада школе;
Б- Благовремено информисање о раду и напредовању свог детета/ ученика:
1. два Велика родитељска састанка ( у септембру 2018.године и јуну 2019.године,
по потреби може и чешће)
2. свакодневне ( телефонскии или лични ) контакте родитеља са наставницима,
васпитачима, стручним сарадницима, управом школе.
3. редовно (у новембру и априлу месецу) родитељи добијају описно оцењивање и
бројчане оцене за своје дете из свих предмета на општеобразовној и музичкој
настави , као и мишљење васпитача и директора за предвиђени период; на крају
првог полугодишта и на крају године родитељи добијају књижице /
сведочанства.

СЛОБОДНЕ И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
Слободне активности као организовани облици васпитно- образовног рада имају за
циљ :
- подстицање најразличитијег стваралаштва ученика
-

буде и задовољавају интелектуалну радозналост и стварају могућност да
ученици истражују најразличитија достигнућа у науци, уметности, култури,
спорту

-

пружају услове за заједничку игру, разоноду, спортске активности и
испуњавају део слободног времена корисним , осмишљеним садржајем.

Имајући у виду редовне активности и обавезе ученика на општеобразовној и музичкој
настави , као и узимајући у обзир припремање ученика за : колоквијуме, испите;
интерне часове, наступе, такмичења; редовно и свакодневно вежбање на инструменту,
ученицима Школе за музичке таленте не преостаје пуно слободног времена. С тим у
вези, направљен је програм слободних активности који неће реметити претходно
наведене редовне активности ученика.
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Активност

Носилац/ носиоци активности

Излет

Драгослава Костандиновић,

Библиотека –дан отворених
врата
Презентација превенције
Сајам књига
Дечја недеља
Посета ветеринарској
станици
Крос
Позоришна представа
Посета метеоролошкој
станици
Дан здравља
Предавање
Ноћ вештица
Посета музеју

Новогодишња приредба
Преглед кичме
Вече циганске поезије
Светосавска приредба

наставници разредне наставе и
разредне старешине

Весна Антић

Септембар

Жарко Боровина
Заинтересовани наставници
Весна Антић, Драгослава, Ели
Крстева

Октобар

Душанка Радовановић
Драгослава Констандиновић
Весна Антић

Новембар

Ивана Гавриловић
Предавачи из Завода за јавно
здравље, заинтересовани
Ана Николић
Ивана Гавриловић, Драгослава
Костандиновић, Весна Антић,
Татјана Петровић
Татјана Петровић, учитељице,
Драгослава Костандиновић
Драгослава Констандиновић
Драгослава Констандиновић,
Весна Антић
Весна Антић, Драгослава
Костандиновић, наставнице
разредне наставе

Посета расаднику
Посета акваријуму

Драгана Спасојевић

Посета Раваници

Ивана Гавриловић

Осмомартовска приредба

наставнице разредне анставе,
Татјана Петровић, Драгослава
Костандиновић
Весна Тирменштајн
Драгослава Констандиновић

800 година аутокефалности
Крос

Време реализације

Децембар

По потреби
По договору
Јануар
У складу са
временским
приликама

Март

Април
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Сарадња са здравственим
центром
Анорексија
Репродуктивно здравље
Болести прљавих руку
Алкохолизам
Болести зависности
Дан изазова
Сајам образовања

Драгослава Констандиновић,
Драгана Спасојевић, Душанка
Радовановић

По договору

Драгослава Констандиновић
Драгана Спасојевић
Мај

Обележавање Дана физичке
активности

Драгослава Костандиновић,
заинтересовани запослени

Књижевно вече

Татјана Петровић, Весна Антић

По договору

Дан воде

Јован Милинковић

По договору

Извештавање са семинара
Здрава храна

запослени који су похађали
акредитоване семинаре…
Драгана Спасојевић, Душанка
Радовановић, наставници
биологије

Након реализације

/

Дан љубави

Ана Николић

/

Дан науке

Жарко Боровина

/

Табела 133- Слободне активности ученика

ИЗЛЕТИ
У складу са наставним планом и програмом, у Школи за музичке таленте организују се
излети за више разреда истовремено два пута годишње, у јесен и пролеће. Састоје се од
пешачења, оријентације и игара у природи. Излети се организују у корелацији и са
задацима из других предмета: познавање природе и друштва, познавање природе,
географије, биологије, историје, физике и сл.
Циљеви :
- очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог
правилног психо-физичког и социјалног развоја;
- социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу, уз развијање
толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном
природном и дриштвеном окружењу;
- развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у
заштити природе.
Задаци:
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- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке
задатке;
- развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и
животне средине и изграђивање еколошких навика;
- упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте
места и околине.
Излети се организују уз сагласнот родитеља, планирају на почетку школске године,
једнодневни су, реализују се у оквиру наше земље, а имају за циљ обогаћивање знања и
разумевања природних и друштвених појава, уметничких дела, развијања склоности
према науци, култури и уметности. Излети су усклађени са наставним планом и
програмом образовања за обавезне и изборне предмете и омогућавају непосредно
искуство из кога се најефикасније и најефективније учи.
Активност

Носиоци активности

Оквирно
време
реализације

Излет у природуГрза

Драгослава Костандиновић, наставник физичког
и здравственог васпитања, заинтересовани
наставници

Септембар

Посета
Виминацијуму
ученика 1. и 4.
разреда.
Посета Сајму књига
Одлазак на Фестивал
науке
Посета
Природњачком
музеју у Свилајнцу

наставници предмета друштвених наука

Септембар

наставник српског језика и књижевности

Октобар

наставници предмета природних наука

Децембар

наставници предмета природних наука

Мај

Табела 134- Излети/ планиране посете ученика

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ УЧЕНИКА
У сарадњи школе, родитеља и локалне самоуправе спроводе се активности усмерене на
развој свести за спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду. Именована
је овлашћена, сертификована фирма за вођење послова у вези са одржавањем
безбедности и здравља на раду – „МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ“ из Ниша.
У циљу заштите безбедности и здравља свих актера у школи, школа је донела више
правилника и аката, обезбедила потребна средства, спроводи мере и организује обуке у
циљу остваривања највиших могућих стандарда заштите.
Правилници и акти на којима се заснива заштита безбедности и здравља на раду
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини
Правилник о заштити од пожара
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Средства којима школа располаже у циљу одржавања безбедности и здравља на раду
Ормарић за прву помоћ и заштиту- трпезарија, соба за васпитаче
Сервисирани противпожарни апарати
Анти-паник лампе у ходнику школе
Хидранти
Противпожарна централа
Електронско обезбеђење школе
( аларм)
Мере које се редовно спроводе ради обезбеђивања услова за заштиту безбедности и
здравља на раду
Сервисирање противпожарних апарата на 6 месеци
Сервисирање система за грејање и одржавање котлова када се заврши грејна сезона
Такође, важно је рећи и то да:
1. Васпитна служба ( васпитачи у дому) ради 24 сата:
2. Школа има референта за ППЗ и обезбеђење чија је улога да спроведе и
контролише исправност свих наведених средства којима школа располаже у
циљу одржавања безбедности и здравља на раду Рад референта је организован у
две смене тако да је школа обезбеђена у дневном термину од 700 до 2030 часова а
по потреби и преко ноћи ( приправност референта).
3. Ученици средњих школа који су станари дома дежурају сваког дана , у
вечерњим сатима у холу школе.
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Активност

1.

2.
3.

4.

1.

2.

Носиоци реализације

Време
реализације
област Програм естетског обликовања школског простора
Опремање школских
Наставници и ученици, чланови
Октобар
ходника паноима, радовима, Ученичког парламента
Фебруар
сликама
Уређење школских
Одељењске старешине, родитељи и Од септембра
учионица
ученици
Организовање изложбе
Наставник ликовне културе,
Децембар
уметничких радоваталентовани ученици
ликовни конкурс
Организовање акције
Ученици, наставници , васпитачи,
Апприл-мај
уређења школског
родитељи
дворишта (клупице, парк за
игру)
област Програм еколошког уређења школске средине
Акција прикупљања
Наставници билогије, ученици,
Од септембра
саксијског биља за школски наставници, васпитачи
простор;
Акција чишћења школског
Наставници билогије, ученици,
Од септембра
простора и зелених
наставници, васпитачи
површина
област План и програм хигијенског уређивања школске средине
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1.

2.
3.
4.

1.

Чишћење учионица,
ходника и санитарних
чворова
Чишћење соба

Помоћно особље
Ученици у разреду

Дневно

Помоћно особље
Дневно
Ученици у разреду
Чишћење дворишта
Помоћно особље
Дневно
Прање прозора и школског Помоћно особље
Недељно
намештаја
област План и програм учешћа школе у акцијама локалне самоуправе у
области екологије и заштите животне средине
Обележавање битних
Током
СВЕТСКИХ ДАНА
школске
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
Ученици
године а у
СРЕДИНЕ – Дан Планете
Еколошка канцеларија општине
складу са
Земље и
Ћуприја
Годишњим
Обележавање акције
Наставници
планом рада
ОЧИСТИМО СРБИЈУ
школе
Табела 135- План заштите животне средине
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ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА И ПРЕВЕНЦИЈА
ЗАВИСНОСТИ ОД НАРКОМАНИЈЕ И ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ
Активност

Носиоци активности

Време реализације

Правилна исхрана
Исхрана ( подела, особине,
масти, беланчевине, угљени
хидрати, минерали, вода…)
Болести неправилне исхране
Поремећаји исхране
(анорексија, булимија,
гојазност)

наставници биологије,
наставник хемије, наставник
физичког васпитања,
психолози, васпитачи,
предавачи

октобар, новембар

наставник физичког и
здравственог васпитања,
наставници биологије,
васпитачи,
предавачи

октобар, новембар

психолози, васпитачи,
предавачи

децембар

наставници разредне наставе,
разредне старешине,
васпитачи

од септембра

психолози, васпитачи,
предавачи

од децембра

Васпитавање за правилну
исхрану
Буди здрав!
Значај рекреације и спорта
Последице недостатка
рекреације (гојазност,
проблеми са кичмом…)
Замор, потреба за одмором,
активан одмор
Избор активности, спорта
Правилна постурација тела
Болести зависности
Карактеристике никотина и
алкохола
Основни појмови о дрогама
Хив инфекција
Ризично понашање и
превенција
Брига о телу
Стицање хигијенских навика
(хигијена руку, уста и зуба,
хигијена одевања, хигијена
становања…)
Ментално здравље
Стрес и методе релаксације
Суочавање са развојним
страховима и анксиозношћу
Трема и превазилажење
Доношење одлука
Коришћење времена

Табела 136- Програм здравствене заштите ученика и превенције зависности од наркоманије и
психоактивних супстанци
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КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ

Концерт у САНУ
Концерт у СКЦ
Традиционалана прослава
Светог Саве у
организацији
добротворног друштва
''Свети Сава''
Концерт у Галерији
Коларца
Концерт у Парохијском
дому Цркве Александра
Невског
Концерт у Ариљу
поводом отварања летње
школе ''Арлем''
Наступи у Скупштини
Општине града – дочек
инвеститора и високих
политичких званичника
Републичко такмичење
музичких и балетских
школа Србије
Међународно такмичење
гудача, Ниш
Међународно такмичење
гудача „Stringfest“,
Сремска Митровица
Међународно такмичење
''Охридски бисери''Македонија
Међународно такмичење
''Коцијан''-Чешка
Такмичење
солфеђа“Млади
солфеђисти“-Пожаревац
Такмичење из солфеђа и
теорије музике – Ниш

Носиоци активности
Концертна делатност
Директор, наставници инструмента, оркестара,
камерне музике, ученици, корепетитори
Директор, наставници инструмента, оркестара,
камерне музике, ученици
Директор, наставници инструмента, оркестара,
камерне музике, ученици

Директор, наставници инструмента, оркестара,
камерне музике, ученици, корепетитори
Директор, наставници инструмента, оркестара,
камерне музике, ученици, корепетитори
Директор, наставници инструмента, оркестара,
камерне музике, ученици
Директор, наставници камерне музике

Такмичарска делатност
Директор, наставници инструмента, оркестара,
камерне музике, ученици

Током године

Активност

Директор, наставници инструмента, ученици,
корепетитори
Наставници инструмента, камерне музике, ученици
Наставници инструмента, ученици, корепетитори
Наставници инструмента, ученици, корепетитори
Наставник солфеђа, ученици
Наставници теоријских предмета, ученици
Табела 137- Културне активности
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Припреме ученика за полагање пријемних испита на факултетима
у земљи и иностранству
Припрема ученика за полагање пријемног испита на факултетима из области солфеђа и
теоријских предмета одвија се, углавном, у склопу наставе ових предмета у IX и X
разреду музичке наставе као и кроз допунску наставу и индивидуалне консултације са
ученицима.
Разлог овоме је тај што се наставни програми ових разреда у потпуности поклапају са
захтевима на пријемном испиту на свим факултетима у Републици Србији.
Међутим, како сваке године одређени број наших ученика одлази на пријемни испит у
иностранство неопходно је да се припреме прилагоде захтевима пријемног испита на
овим факултетима. Ови ученици се на време (одмах по исказаној жељи за одлазак на
студије у другу државу) обавештавају да у што скорије време прибаве и предоче
списак захтева на датом факултету.
Ако у програму полагања пријемног испита постоје одређена одступања од захтева
који су предвиђени планом и програмом, за ове ученике се организује индивидуална
настава (углавном у виду индивидуалних консултација) на којој се обрађују ови
специфични захтеви. Динамика ових припрема је, углавном, условљена временом у
коме ученик предочи списак захтева на факултетима у иностранству.
Наставници који ће држати наставу у оквиру припреме ученика за наставак школовања
су: Горан Миљковић, Ирена М. Милошевић и предметни наставници који држе главни
предмет/инструмент (расподела ученика по класама део је Годишњег плана рада
школе).

Допунски и додатни васпитно-образовни рад
Школа континуирано, током године, организује допунску наставу за ученике који
заостају у савлађивању наставног плана и програма.
У припремању допунског рада наставници идентификују ученике са којима ће
реализовати овај облик рада, утврђују природу сметњи, тешкоћа у напредовању
ученика и трагају за узроцима.
Први контакти са ученицима на часовима, разговор са њиховим родитељима, самим
ученицима, дају наставнику нове информације које утичу на договор о томе са којим
ученицима је упутно реализовати допунску наставу.
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Теме

Допунска настава за српски језик
наставник: Весна Антић
Време реализације

Служба речи у реченици
Септембар
Врсте речи
Падежна парадигма
Октобар
Гласовне промене
Глаголска времена
Новембар
Реченица
Паратакса
Децембар
Хипотакса
Пасивна, непотпуна и безлична реченица
Фебруар
Актив и пасив
Март
Променљиве и непроменљиве врсте речи
Правопис
Април
Интерпункција
Систематизација
Мај
Теме по избору
Допунска настава за 4. разред
Наставник Јована Тодоровић
Природни бројеви до 1 000 000

од септембра до маја

Мерење и мере

децембар, март, април, мај

Разломци

јун

од септембра до маја
Природни бројеви до 1 000 000
Допунска настава за 2. разред
Наставник Јована Тодоровић
Природни бројеви до 100

септембар

Природни бројеви до 100

септембар

Геометријска тела и фигуре, линије

октобар

Мерење и мере

октобар - јун

Мерење и мере

јануар и јун

Допунска настава-немачки језик
Наставник: Ана Николић
Einfuhrung; Kennenlernen
Personalpronomen, verben: heissen, wohnen, sein
Aussprache; den Namen buchstabieren

септембар
септембар
септембар
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Meine Klassse, was du magst
октобар
Zahlen 0-1000; Artikel
октобар
Possessivartikel; mein, dein; Akkusativ
новембар
Tiere beschreiben, Farben
новембар
Ein Gedicht lesen und sprechen
децембар
Wochentage, Prapositionen: um, von, bis, am, aus децембар
Vokal u; Hobbys
јануар
Was du kannst? Modalverb konnen
фебруар
Meine Familie, uber Berufe sprechen
фебруар
Lehrer/Lehrerin; die Endungen er und e
март
Was kostet das?
март
Verben, essen, treffen
април
Diphthonge ei, au, eu
април
Die Nevensage
мај
In den Ferien
мај
Sprichtraining: schnell sprechen
јун
Spielen und wiederholen
јун,
Допунска настава за ученике првог разреда/математика
Наставник разредне наставе: Весна Андрејић
Предмети у простору и односи међу њима

септембар

Линија и област

септембар

Класификација предмета према својствима

октобар

Природни бројеви до 100

октобар - јун

Мерење и мере

јануар и јун

Допунска настава за ученике трећег разреда/математика
Наставник разредне наставе: Весна Андрејић
Бројеви до 1000
Мере за површину
Сабирање и одузимање у скупу природних
бројева
Површина правоугаоника и квадрата
Множење и дељење у скупу природних
бројева
Квадар и коцка

септембар
октобар
октобар, новембар, децембар
јануар, фебруар
фебруар, март, април, јун
мај

Табела 138- Допунска настава

ДОПУНСКА НАСТАВА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 8. РАЗРЕД

1.READING COMPREHENSION
2. VOCABULARY
3.PRESENT CONTINUOUS AND PRESENT SIMPLE
206

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година
4.ARTICLES
5. PRESENT PERFECT AND PAST PERFECT
6.PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS.
7. FUTURE TENSES
8. GERUND AND INFINITIVE
9.WRITING
10.DESCRIBING PEOPLE AND PLACES
11 FUTURE TENSES
11.LISTENING COMPREHENSION
12.PASSIVE
13. CONDITIONALS
14. REPORTED SPEECH
15. SEQUENCE OF TENSES
16.MODALS
17. PREFIXES AND SUFFIXES
ДОПУНСКА НАСТАВА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 9. РАЗРЕД
1.PRESENT TENSES AND VERB PATTERNS
2.PHOTO DESCRIPTION
3.AN INFORMAL LETTER
4.EMOTIONS
5.PAST TENSES
6.NARRATING EVENTS
7.READING COMPREHENSION -EDUCATION
8.LISTENING COMPREHENSION-EDUCATION
9.RELATIVE CLAUSES
10.V0CABULARY- JOB
11.WRITING- A JOB APPLICATION
12.PAST SIMPLE AND PRESENT PERFECT CONTRAST
13.PRESENT PERFECT CONTINUOUS
14.READING AND LISTENING COMPREHENSION (ALL IN THE MIND)
15.SPEAKING – AT THE DOCTOR`S
16.WRITING – AN ANNOUNCEMENT
17.VOCABULARY ON COMPUTING
18.SPECULATING AND PREDICTING
19.FUTURE PERFECT AND FUTURE CONTINUOUS
20.TALKING ABOUT PLANS
21.AN INFORMAL LETTER
22.READING COMPREHENSION (TIME CAPSULES)
23.LISTENING COMPREHENSION (TOMORROW`S WORLD)
24.MUSIC NOTATION
25.TRANSLATIONS

Додатни образовно-васпитни рад
Додатни васпитно-образовни рад за ученике са посебним склоностима и
интересовањима школа организује за поједине предмете у складу са Законом о
основама система образовања и васпитања.
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ДОДАТНА НАСТАВА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 10. РАЗРЕД
1.REPORTED SPEECH
2.SEQUENCE OF TENSES
3.READING AND LISTENING COMPREHENSION (CRIME)
4.WRITING( A FORMAL LETTER)
5.VOCABULARY (RELTIONSHIPS)
6.COMPARISON
7.TALKING ABOUT IMAGINARY SITUATIONS
8.READING AND LISTENING COMPREHENSION (LOVE ON THE INTERNET)
9.FOR AND AGAINST ESSAY
10.VOCABULARY EXERCISES ON TRAVEL AND TRANSPORT
11.READING AND LISTENING COMPREHENSION (EXPLORERS)
12.THE PASSIVE
13.PRONOUNS
14.COMMUNICATION –TRAVEL PROBLEMS
15.DESCRIPTION OF A PLACE
16.READING COMPREHENSION (ECO TOURISM)
17.VOCABULARY AND LISTENING (MONEY)
18.HAVE SOMETHING DONE
19.READING AND LISTENING(ADVERTISING)
20.MAKING A PROJECT ON ADVERTISING
21.CONDITIONALS
22.OPINION ESSAY
23.PARTICIPLE CAUSES
24.VOCABULARY AND LISTENING (PERFORMERS)
25.READING COMPREHENSION (MUSIC FESTIVALS)
26.READING COMREHENSION OF MUSIC ARTICLES
27.LISTENING COMREHENSION OF MUSIC ISSUES
28.VOVABULARY REFFERING TO MUSIC TOPICS,THEMES AND ISSUES
29.MAKING PROJECTS ON MUSIC ISSUES,LITERATURE AND ART THEMES.

Припремни васпитно-образовни рад
За ученике који се упућују на поправни испит из једног или два предмета, школа
организује припремну наставу у августовском испитном року. Припремна настава се
организује најмање 5 наставних дана са по два часа дневно за сваки наставни предмет.
ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНИ РАД
У школској 2018/19. године активностима из области педагошко-инструктивног
саветодавног рада, бавиће се:
1. Директор- директор ће пратити рад свих наставника и стручних сарадника,
реализацију наставе, реализацију планираног наставног програма рада и програма
наставе и учења, начин и динамику вредновања знања ученика, регуларност
208

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2018/19.година
наставног процеса и организованих испита, законитост и квалитет вођења школске
документације и евиденције.
Директор ће анализирати педагошку документацију и евиденције образовно-васпитног
и васпитно-образовног рада; опсервираће часове обавезне, изборне, допунске и
додатне наставе наставника у школи;
2. Стручни сарадник, психолог- кроз сарадњу са наставницима и ученицима,
опсервацију часова, на основу увида у школску документацију и евиденцију,
стручни сарадник, психолог ће се бавити:
• Организовањем и координисањем интерног стручног усавршавања;
• Подстицањем и евалуацијом угледних часова;
• Праћењем и подстицањем стручног усавршавања наставника;
• Праћењем и подстицањем сарадње између различитих предмета у оквиру једне
или више различитих области;
• Праћењем реализације планиране динамике, начина и квалитета вредновања
знања ученика;
• Евалуирањем поштовања права ученика;
• Пружањем помоћи у решавању текућих проблема васпитно-образовне праксе;
• Подстицањем осетљивости наставника на развојне карактеристике деце и
развојно засновано поступање у педагошкој пракси;
• Подстицањем педагошких поступака наставника у складу са индивидуалним
каракртеристикама ученика који постижу слабији успех или су посебно
надарени;
• Предлагањем поступака и интервенција код ученика код којих су уочене
тешкоће у учењу или проблеми у понашању;
• Развијањем и подстицањем индивидуализованог и инклузивног приступа
образовању и васпитању.
3. Тим за самовредновање и Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе- Тим
за самовредновање ће пратити и евалуирати, као и предлагати мере за унапређење
вреднованих подручја рада. Тим ће подстицати: унапређење квалитета ученичких
постигнућа, пружање подршке ученицима, али ће се бавити и унапређењем
квалитета наставе и етоса у школи. Тим за обезбеђивање квалитета и развоја школе
пратиће реализацију школског програма и Годишњег плана рада школе и
интервенисати у случајевима застоја.
4. Стручна већа области предмета-у оквиру стручних већа размењиваће се
искуства, знања и вештине стечене на стручном усавршавању чланова стручних
већа како би применљивост била што виша. Ова улога стручних већа доприноси и
развијању мотивисаности за стручно усавршавање. Организоваће се најмање по
један угледни час у оквиру сваког Стручног већа коме ће присуствовати сви
чланови тог већа и сви остали заинтересовани наставници.

СЕКЦИЈЕ
СПОРТСКА СЕКЦИЈА
Носилац активности: Драгослава Костадиновић
СЕКЦИЈЕ – 36 часова годишње.
Секције су следеће: пливање, фолклор, плес ,стони тенис, фудбал.....
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Мотиви који ученике наводе да се укључе у ове активности су везане у првом
реду за потврђивање и идентификацију своје личности,са многим својим
узорима, затим жеља за личном афирмацијом на овом плану,потреба за
јачањем здравља, лепим физичким изгледом, за здравом и корисном
забавом,као и за дружењем,што је све још више потенцирано код ученика који
живе у интернату.
Основни циљ спортско-рекреативних активности је да у слибодном времену
организује ученике у овој области,тако да им обезбеди здраву и културну
забаву и разоноду,да задовоље њихове посебне жеље у овој области,да им
помогну да развијају позитиван однос према физичкој култури,формирање
сталних навика да средство физичког вежбања користе као саставни део свога
целог живота.
Кроз ове активности се остварују конкретни задаци:
❖ Обухватање што већег броја ученика овим активностима;
❖ Задовољење разноврсних жеља и интереса ученика ове школе у физичкој
култури;
❖ Откривање могућности и лепоте стварања у физичкој култури који ће им у
њиховом каснијем професионалном раду помоћи да одрже виталност и
радост стваралаштва;
❖ Подстицање ученика да науче како да физ.вежвање интегришу у свој
свакодневни музички живот и да активности у овој области развију као
своју трајну потребу и обавезу.

Пливање
Млађи узраст:
❖ О државање на води и прсна техника:кроз многобројне игре у води и
ослобађање (гњурење,пролаз између ногу, «стрелица»-клизање са рукама
испруженим из чучња,скокови у води на обе ноге,седећи на ивици базена
лупање ногама,игре у паровима са потапањем главе и многе др.игре ;
❖ рад руку у води(описивање срца)
❖ рад ногу као жабица са помагалом
❖ рад у паровима(друг- друга) и клизање кроз воду
❖ потапање лица у води и издувавање ваздуха»дувамо супу»
❖ рад у паровима(један уч.држи за руке другара који се потапа и издувава
ваздух у води правећи балончиће
❖ техника прсног уз помоћ друга-рад ногу
❖ рад ногу и руку заједно са подигнутом главом
❖ рад технике са потапањем главе и испуштања ваздуха(удах-издах)
❖ гњурење и издувавање ваздуха са подизањем главе за удах
❖ повезивање технике у целини са ритмом дисања и синх.покр. и
испр.грешака
Старији узраст :
❖ рад на техникама: краул,леђни краул,прсно и делфин са потапањем главе у
води и издахом и удахом,исправљање грешака
❖ такмичењ у појединачним техникама
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❖ такмичење у мешовитом стилу
❖ корективне вежбе у води
❖ игре са лоптом у води

Народне игре (фолклор)
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

правилно држање тела при игрању
поскакивање на обе ноге
поскакивањем са подизањем колена
укрштање ноге преко ноге
Провлачење обе ноге
укрштени кораци напред и назад
Топот
Кола која се обрађују ,,Прођи миле,, ,, Тасино,, ,,Гружанка,, ,,Играле се
делије,, ,, Ја гором а девојка долом,, ,, Катанга,, ,, Србијанка,, ,,Чачак,, ,,
Влашко коло,, ......

Плес
Бечки и Енглески валцер ( држање тела, мушки и женски корак, држање
партнерки и постављање руку, основни корак, леви и десни окрети, повезивање
игре са окретима, прављење кореографије уз активно учешће ученикакреативно изражавање )
1. ,,Салса,, ( елементи ) ,,Салса Руеда,,
2. ,,Румба,, : основни корак, предње и задње отварање Игре у паровима
( самостална кореографија )
3. ,,Ча ча ча,, (основни корак у месту, напред-назад, предње и задње
отварање)
4. Самба(основни корак у месту, напред-назад, предње и задње
отварање,заједничка кореографија)

Фудбал
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Вођење лопте право и вијугаво са шутирањем на гол и исто у паровима
Заустављање лопте унутрашњом страном стопала
Увежбавање шутирања ,,Рисом,,
Дриблинг
Финте
Додавање унутрашњом и спољном страном стопала
Отклањање, покривање и одузимање лопте
Игре на мале голове увежбавање и тренинзи
Организовање међу-одељенских такмичења

Стони тенис
❖ Кретање у стоном тенису ( основна техника, вежбање)
❖ Техника форхенд
❖ Техника бекхенд
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❖ Сервис
❖ Увежбавање одбранбених и нападачких удараца
❖ Вежбање у дублу, међу-одељењска такмичења
МЕТОДИ И ОБЛИЦИ РАДА:
•
•
•
•

Аналитичко-синтетичка метода;
Вербално невербална коомуникација;
Демонстрација – асистенција;
Индивидуални, групни, колективни, фронтални, у пару.

Динамика реализације:
Елементарне игре и полигони, плес у ритму, пливање, шетње (септембар-јуни) – са
ученицима 1.2.3. и 4. разреда
Фолклор, пливање (март-јуни ), стони тенис – са ученицима 5.6. и 7. разреда;
Плес, пливање, (март-јун), фудбал, кошарка – са ученицима 8.9. и 10. разреда;
Предвиђена је и корелација са другим предметима као што је са упоредним клавиром
која може да се изводи на самом часу или услоб.времену где ће се обрађивати:
Менует,Тарантела, Гавота, Бечки и Енглески валцер....
Са млађим узрастом корелација ће бити са предметом Енглески језик,где ће ученици
певати песме на енглеском а уз покрете и кореографију коју ће припремити
проф.физичког,такође се може направити корелација са предметом солфеђо где ће
ученици увежбавати ритам кроз разне песмице и плесне игре.
Корелација са предметом биологија предвиђа акцију уређења дворишта и сађења
цвећа, где развија љубав према цвећу и природи,као и доживљавање лепог а све то уз
боравак на чистом ваздуху као и У школи се обележавају и и припремају приредбе
поводом Нове године,Светог Саве, Дан мајки као и обележавање Дана изазоваи дана
дечије недеље где ученици учествују у различ.спортским манифестацијама/Вече
плеса,такмичење у фудбалу и др.спортовима.
Наставник Драгослава Костандиновић

План стручног усавршавања
Назив семинара
Међупредметни приступ
настави и учењу и развој
компетенција ученика
каталошки број 480
К2, П3

Пројектни модел наставе

Циљеви

Време реализације

Јачање професионалних
октобар 2018.године
компетенција наставника за
примену међупредметног
приступа настави и учењу
ради развијања
међупредметних
компетенција и изградње
знања која превазилазе
границе предмета.
Побољшање квалитета
март 2019.године
образовно-васпитног рада и
постигнућа ученика кроз
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јачање професионалних
компетенција наставника и
сарадника за примену
пројектног модела наставе.

каталошки број 561
К2, П3

Табела 139- План стручног усавршавања

Напомена: план стручног усавршавања ће бити допуњен када наставници
председницима стручних већа доставе своје личне планове професионалног развоја.

Програм управних, саветодавних и руководећих органа
школе
ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Школски одбор има девет чланова у Школи за музичке таленте Ћуприја.
Три члана из реда запослених :
1. Весна Антић -заменик председника ШО
2. Небојша Влаисављевић
3. Зоран Гавриловић
Три члана – представника родитеља:
1. Саша Ђорђевић-председник ШО
2. Иван Танасковић
3. Александар Гајић
Два члана са ФМУ:
1. Срђан Сретеновић
2. Љубомир Милановић
Један члан из локалне самоуправе
1. Предраг Стојадиновић
Седницама ШО присуствују и учествују у његовом раду без права одлучивања: два
пунолетна члана Ученичког парламента:
1. Вања Црнобрња
2. Петра Атанасијевић
Представник синдиката у ШЗМТ:
1. Весна Андрејић-синдикат „ Независност“
2. Срећко Алексић – Синдикат образовања
Седницама присуствују и директор и секретар (записничар), а и друга лица као
известиоци по појединим тачкама дневног реда.
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Школски одбор је у обавези да се састане најмање четири пута у току школске године
тј. једанпут тромесечно, да би верификовао потребне извештаје, планове, правилнике и
друга акта Школе. На првој седници Школског одбора, пред почетак нове школске
године се усваја Извештај рада Школе за предходну школску годину и Извештај рада
директора, а до 15. септембра План рада Школе и Правилник о систематизацији радних
места за наступајућу школску годину. На крају првог полугодишта се верификује
Извештај о успеху и дисциплини ученика, а почетком наредне календарске године се
разматра и усваја Финансијски извештај за предходну годину, Финансијски план и
План јавних набавки за текућу годину. На крају школске године се сумирају резултати
рада свих радних тела у Школи и усваја Извештај истих.
Задатак Школског одбора је да прати рад, планове и програме, резултате и реализацију
рада директора Школе, финансијске службе, наставног и васпитног кадра, помоћних
служби, планираних пројеката, културну и јавну делатност Школе, проширену
делатност, концертну активност, такмичења у земљи и иностранству, екскурзије,
кампове, турнеје, семинаре, гостовања ... као и планове и пројекте који имају за циљ
побољшање квалитета услова живота и рада ученика и запослених у Школи за музичке
таленте у Ћуприји.
У овој школској години почео је четворогодишњи мандат новог састава Школског
одбора.
Председник Школског одбора
Саша Ђорђевић

Програм Савета родитеља
р.б.
1.

2.

3.

4.

Програмски садржај

Време
реализације
септембар

Конституисање Савета родитеља за ову школску годину
Упознавање Савета родитеља са Извештајем о раду школе за
школску 2017/18.годину
Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску
2018/19.
Давање сагласности на програм извођења екскурзија и наставе у
природи овој школској години
Избор осигуравајућег друштва за осигурање ученика
Предлози школе о коришћењу и намени ученичких средстава
Извештај о успеху и владању ученика на крају I класификационог новембар
периода
Предлог за област самовредновања рада школе у овој школској
години уз учешће родитеља
Извештај о успеху и владању ученика на крају I полугодишта
фебруар
Полугодишњи извештај директора о раду школе
Упознавање родитеља са спровођењем посебних програма
(програм заштите ученика од насиља, заштите здравља, проф.
орјентације …)
Рад Ђачког парламента у школи
Разматрање успеха и владања ученика
април
Извештај директора о финансијском пословању школе
Учешће школе у пројектима за добијање финансијских средстава
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5.

Извештај о резултатима такмичења ученика школе
јун
Извештај о реализованим слободним и ваннаставним
активностима
Анализа рада Савета родитеља и основни закључци са седница
Савета родитеља
Предлози за рад у идућој години
Табела 140- Годишњи план рада Савета родитеља

Марија Јовановић,
Председник Савета родитеља

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА
Годишњим планом рада планира се стручна, педагошка и организациона делатност
школе.
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

Школа располаже школском зградом са интернатом у улици Милице Ценић бб са
одговарајућим учионицама за индивидуалну и групну наставу, камерном салом,
пробним салама, салом за седнице и састанке са родитељима, зборницом,
административним просторијама и помоћним и санитарним просторијама и Домом
ученика који се састоји од спратне зграде у којој су два спрата и трећи на коме се
налазе апартмани за професоре музичке наставе.
Школа располаже одређеним бројем учила-инструмената, библиотеком, нототеком и
фонотеком у развитку.
Учионице су опремљене потребним инвентаром, наставним средствима, тако да се
индивидуални и групни рад са ученицима одвија на начин како то закон прописује.
Годишњи програм рада школе реализоваће следећи радници:
1) руководећи радници
2) наставни кадар
3) административно-финансијско особље
4) помоћно техничко особље
На бази донетог календара рада за средње школе , школа ће применити исти, велики
викенди ће бити организовани и на време објављени, а у случају проблема са
енергентима, или било какве ургентне ситуације, биће обавештено Министарство
просвете и Школска управа.
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ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ

Полазећи од утврђених задатака Законом, општим актима школе, одлука органа школе,
поред осталог задаци директора школе су:
❖ Организовање образовно-васпитног рада школе и старање о његовом остваривању
❖ Унапређење наставе
❖ Организовање и остваривање педагошко-инструктивног рада и надзора и
предузимање мера
❖ Доношење одлуке о слободним радним местима
❖ Сазивање и руковођење седницама наставничког већа и осталих већа
❖ Надзор над техничким особљем – лично и преко овлашћених лица
❖ Вршење других послова утврђених Законом.
Рад директора одвијаће се по следећим тематским областима:
Педагошко инструктивни рад
❖ Посета часовима наставе у циљу пружања педагошко-методичких инструкција, при
томе посебну пажњу обратити на рад младих наставника/приправника
❖ Сарадња са одељенским старешинама, музичке и општеобразовне наставе и
присуство часовима одељенских старешина
❖ Подела ученика по класама и присуствовање редовним проверама знања
❖ Присуствовање јавним часовима класа и учешће у анализи истих
❖ Именовање и организовање рада ментора; праћење реализације програма увођења
приправника у посао; формирање и учествовање у раду комисије за проверу
савладаности програма;
❖ Сарадња са стручним руководиоцима већа
❖ Припрема седница руководилаца већа
❖ Припрема и руковођење педагошким колегијумом
❖ Припрема и руковођење седницама наставничког већа
Педагошки надзор и контрола
❖ Праћење и контрола реализације задатака предвиђених годишњим програмом рада
школе
❖ Праћење законских прописа и упознавање наставничког колектива са истим
❖ Контрола рада административно-финансијске и техничке службе
❖ Контрола рада руководилаца већа и
Рад са ученицима:
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❖ Пружање помоћи у раду ученицима школе
❖ Подстицање ученика у професионалном развоју
❖ Подстицање ученика у развијању одговорности и креативности приликом јавних
наступа
❖ Сарадња са ученицима везана за концертне и такмичарске делатности у земљи и
иностранству
❖ Пратња ученика на концерте у земљи и иностранству и сарадња са домаћим и
иностраним званичницима
Рад са родитељима:
❖ Учествовање у организацији и припреми седнице Савета родитеља школе и
пружање помоћи у решавању одређених питања из рада школе
❖ Редовни разговори са родитељима у циљу пружања савета за правилан развој
ученикове личности и професионалности
❖ Организовање периодичних родитељских састанака, извештавање и договарање са
родитељима, уважавање сугестија и конструкитивних предлога, ради што
квалитетнијег образовања ученика, као и њиховог васпитања у условима
интернатског живота
❖ Писмено извештавање родитеља на крају сваког класификационог периода,
детаљним извештајем наставника за сваког ученика из сваког предмета, као и
извештаја васпитача о понашању и активностима у дому, уз мишљење и препоруке
директора
❖ Лични контакт директора приликом посете родитеља школи, као и телефоном и
путем е-мејла
Сарадња са органима и установама заинтересованих за рад школе:
❖ Остваривање сарадње са органима Општине и Републике.
❖ Сарадња са културним установама у Ћуприји и другим градовима у Србији,
учествовањем ученика на значајним манифестацијама
❖ Остваривање сарадње са ФМУ, Заједницом музичких и балетских школа Србије,
образовним установама широм Србије, Министарством просвете, науке и
технолошког развоја, Министарством културе, као и са кабинетом Председника
Републике
Рад на даљем развоју правилних међуљудских односа:
❖ Негује коректан однос међу радницима школе
❖ Инсистира на поштовању личности ученика, запослених и родитеља, уважавајући
њихове ставове и мишљења
❖ Унапређивање услова рада запосленима, ради њиховог лакшег обављања посла
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❖ Унапређивање услова становања запосленима који долазе из других градова и
смештени су у интернату школе, ради што ефективнијег рада и сарадње међу
запосленима
Рад на управно-правним пословима:
❖ Усмеравање и усклађивање рада стручних органа школе
❖ Учествовање у раду и изради општих аката школе
❖ Инсистирање на доследном спровођењу донетих одлука
❖ Издавање решења и уговора о раду
❖ Остваривање сарадње са Министарством просвете и Школском управом Јагодина
❖ Остваривање сарадње са Факултетом музичке уметности и Уметничким
руководиоцем, именованим од стране ФМУ, у складу са Статутом школе и
Уговором о пословној сарадњи на остваривању програма рада Школе за музичке
таленте Ћуприја, бр.01-603 од 22.6.2011.год.,
❖ Обављање и других послова утврђених Законом и Статутом школе.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА
Планирана активност

Време
реализације

❖ припреме за почетак нове школске године (кадровске и
материјалне)
❖ седнице наставничког већа
❖ учествовање у припреми седница школског одбора
❖ учествовање у изради Плана рада школе и директора
❖ учествовање на састанку директора школа из Ћуприје, као и
школске управе у вези технолошких вишкова, непуних норми и
евентуалног преузимања, у сарадњи са радним групама МПН
❖ организовање и одржавање родитељског састанка
❖ сарадња са Саветом родитеља
❖ састанак Педагошког колегијума
❖ преглед наставних планова и консултације
❖ организовање састанака већа
❖ именовање стручних тимова
❖ израда распореда и њихова примена
❖ састанци у Министарству – Сектор за средње образовање и Сектор
за ученички стандард
❖ сарадња и достављање Извештаја и Плана рада школе Школској
управи Јагодина
❖ организација културне и сценске делатности
❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому
❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому
❖ организација излета и планирање осталих ваннаставних активности
❖ сарадња са уметничким руководиоцем и осталим наставницима у
вези организације прославе 45 година од оснивања школе

Септембар
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❖ педагошко инструктивни рад са наставницима (посета часовима,
разговор са наставницима и ученицима)
❖ педагошки надзор
❖ рад у стручним тимовима
❖ припремање седнице наставничког већа и педагошког колегијума
❖ стручно усавршавање - реализација
❖ рад на управно правним пословима
❖ организација културне и сценске делатности
❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому
❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому
❖ промоција школе у медијима и рад на маркетингу
❖ ангажовање стручних лица за израду инфраструктурних пројеката
❖ организација прославе 45 година од оснивања школе
❖ седнице стручних и других органа школе
❖ припрема за такмичења и концерте
❖ учествовање у раду стручних тимова
❖ планирање и реализација инфраструктурног одржавања школе
❖ подношење захтева Министарству просвете (Сектор за ученички
стандард) за додатна средства за реновирање и санацију дотрајалих
делова школског и домског простора, као и Министарству културе
за пројекат којим се добијају средства за учешће ученика на
међународним такмичењима
❖ учествовање на семинарима у организацији ЗМБШС
❖ израда писаног извештаја о резултатима и постигнућима ученика за
прво тромесечје, а на основу извештаја свих наставника о сваком
ученику и упућивање родитељима
❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому
❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому
❖ промоција школе у медијима и рад на маркетингу.
❖ организација прославе 45 година од оснивања школе
❖ крај првог наставног периода
❖ педагошко инструктивни рад
❖ педагошки надзор
❖ школски концерти
❖ сарадња са организацијама и установама
❖ седница наставничког већа
❖ седнице одељенских већа
❖ организација и реализација стручног усавршавања запослених
❖ организација сценске делатности – Новогодишњи концерти
❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому
❖ сарадња са локалном заједницом на заједничким пројектима
❖ прослава 45 година од оснивања школе
❖ остале активности везане за крај календарске године
❖ почетак другог полугодишта
❖ организовање и одржавање родитељског састанка
❖ седница наставничког већа
❖ седница Школског одбора
❖ педагошко-инструктивни рад

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар
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❖ контрола ажурности школске документације
❖ реализација инфраструктурног одржавања школе
❖ организација и праћење реализације стручног усавршавања
запослених
❖ учествовање у изради финансијског плана и плана јавних набавки
❖ планирање и организација културне и сценске делатности
❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому
❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому и предузимање
мера за успешан боравак у интернату, као предуслов за њихов
професионални напредак
❖ израда плана набавки за нову календарску годину
❖ сарадња са локалном заједницом на заједничким пројектима
❖ анализа успеха након првог полугодишта
❖ седнице стручних и других органа
❖ сарадња са културним и просветним организацијама и
институцијама и организација културне и сценске делатности
❖ организација учешћа ученика на такмичењима и свих неопходних
пратећих активности
❖ праћење реализације јавних набавки
❖ организација и праћење реализације стручног усавршавања
запослених
❖ сарадња са родитељима и њихово редовно извештавање
❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому
❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому
❖ промоција школе у медијима и рад на маркетингу
❖ учествовање у раду школског одбора у вези усвајањем
финансијског плана и плана набавки
❖ седнице стручних и других органа школе
❖ реализација учествовања ученика на такмичењима и смотрама
❖ педагошко-инструктивни рад
❖ организација и реализација стручног усавршавања запослених
❖ реализација сегмената инфраструктурног одржавања школе
❖ организација културне и сценске делатности
❖ комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому
❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому
❖ организација учествовања на такмичењима
❖ припреме за крај другог полугодишта
❖ седница стручних органа школе
❖ седнице одељенских већа
❖ седница наставничког већа
❖ учешће у раду стручних актива
❖ педагошко-инструктивни рад
❖ организација и реализација стручног усавршавања запослених
❖ организација културне и сценске делатности
❖ организација учествовања на такмичењима
❖ активности у вези побољшања услова смештаја и исхране ученика
❖ редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому
❖ промоција школе у медијима и рад на маркетингу.

Фебруар

Март

Април
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❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖

седнице стручних органа школе
формирање комисија за испите
организација пријемних испита
организација такмичења ученика у земљи и иностранству
комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому
редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому
промоција школе у медијима и рад на маркетингу
учешће на планираним фестивалима
сарадња са локалном заједницом на заједничким пројектима
крај последњег оцењивачког периода
организација годишњих и матурских испита
седнице одељенских већа
седница наставничког већа
организовање и одржавање родитељског састанка за крај школске
године
седнице стручних актива
организација рада на годишњем плану и извештају
распоред годишњих одмора
комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому
редовни састанци и сарадња са васпитачима у Дому
промоција школе у медијима и рад на маркетингу
планирање проширене делатности током лета
планирање летњих концертних активности
организација и праћење реализације инфраструктурних радова и
текућег одржавања и поправки у школском и интернатском делу
реализација радова везаних за одобрене пројекте Министарства
просвете (Сектор за инвестиције и инвестиоционе пројекте )
спровођење конкурса за пријем ученика у дом
детаљна припрема објекта школе за нову школску годину (ремонт
грејних тела, ддд заштита, санација кварова, набавка нових апарата
и свега неопходног за квалитетан живот и рад ученика)
реализација летњих концертних активности
реализација проширене делатности
организација свих врста испита
активности у припреми за почетак нове школске године
седнице стручних и других органа школе
разматрање годишњег програма рада и извештаја о раду
подела предмета на наставнике и утврђивање елемената 40-часовне
наставне недеље
учествовање на састанку директора школа из Ћуприје, као и
школске управе у вези технолошких вишкова, непуних норми и
евентуалног преузимања, у сарадњи са радним групама МПН
планирање потреба и решавање питања наставног кадра
комплетна делатност у вези смештаја и исхране ученика у Дому
редовни састанци и сарадња са васпитачима у дому
спровођење конкурса за пријем ученика у дом
припреме за почетак нове школске године

Мај

Јуни

Јули

Август

Табела 141- Оперативни планови рада директора
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Председник Школског одбора
__________________________
Саша Ђорђевић

Директор
___________________
Данијела Јовић
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ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
ЋУПРИЈА

ПЛАН РАДА ДОМА
за школску 2018/19. годину

ЋУПРИЈА
септембар, 2018.године
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Општи подаци о Дому
Дом- интернат Школе за музичке таленте у Ћуприји у садашњој згради почео је
са радом 1989.године и од самог свог оснивања ради у саставу школе, а његова
превасходна функција је да створи оптималне услове за смештај, исхрану и васпитање
музички даровитих ученика, узраста од 6 до 19 година.
Дом се простире на површини од 2353 м2 и располаже смештајним капацитетом од 96
места. На овој површини се налази 10 гарсоњера за госте и професоре који су
ангажовани за извођење музичке наставе као и за смештај учесника у организованим
зимским и летњим школама и мајсторским радионицама, затим 32 трокреветне собе за
смештај ученика, ресторан са кухињом, магацинске просторије, вешерница,
котларница, Клуб ученика, радионице, две собе за васпитаче и две сале (једна служи за
учење, а друга за играње као и за радионице за групни рад ученика са васпитачима).
Библиотека је у просторијама школе и непрекидно је на располагању за коришћење.
На крају можемо да констатујемо да су услови за рад у прошлој школској години били
пристојни и стандард ученика је на завидном нивоу.
Циљ дома је да својом унутрашњом организацијом обезбеди што повoљнију
педагошку климу у којој се свакодневни живот и васпитна активност у потпуности
интегришу, а васпитачи и остали учесници у васпитно – образовном процесу помажу
ученицима у одрастању, самоактуализацији и изграђивању позитивне личности.

Планирање и програмирање рада
Годишњи план рада Дома је општи план рада чији су саставни делови посебни
програми и планови рада појединих функција дома (васпитне, управне, техничке).
Овим планом рада утврђују се следећи параметри за вредновање и програмирање рада
Дома:
- успех ученика на опшеобразовној настави
- успех ученика на музичкој настави
- контрола вежбања на инструменту и припрема ученика за наставу
- култура понашања ученика
- културна делатност
- активност педагошког већа
Реализацијом васпитног програма, организацијом слободног времена,
културним делатностима и организацијом живота и рада ученика баве се васпитачи
група и то:
3 васпитача са 100% радног времена, 5 васпитача са непуном нормом и стручни
сарадник-психолог школе.
Васпитачи остварују циљеве и задатке програма васпитног рада, док
стручни сарадници раде на педагошко-психолошким, социјално-здравственим и
другим стручним пословима којима се доприноси васпитно образовном раду.
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УСЛОВИ РАДА И СЕКТОРИ ПРОГРАМИРАЊА
Материјални услови Дома
Дом Школе за Музичке таленте је савремено опремљен објекат смештајног
капацитета 96 места. Цео објекат заузима површину од 2353 м2 и конципиран је у три
целине;
- на првом спрату су смештене собе за дечаке, 16 соба укупне површине 160 м2,
сала са ТВ опремом за разоноду и радионице (34м2), соба за васпитаче са кухињом и
тоалетом.
- на другом спрату смештене су собе за девојчице, 16 соба укупне површине 160
2
м , соба за учење, соба за васпитача са кухињом и тоалетом
- у поткровљу су смештени: кухиња, апартман и собе за професоре и госте.
- у приземљу се налази ресторан са кухињом, површине 185 м2.
- у подруму Дома смештена је котларница (145м2), радионица за одржавање
објекта (27м2), просторије за помоћно особље, Клуб ученика, архива и магацин (70м2).
Дом располаже спортским тереном за кошарку и мали фудбал, као и забавним
парком за млађе ученике.
У дому су извршени следећи радови:
Извршене су све поправке ормана, техничких инсталација, замене сијалица,
кречење и комплетно чишћење свих спаваоница и заједничких просторија,
дезинфекција, дезинсекција и дератизација, прање завеса, ћебади и постељина у циљу
стварања неопходних хигијенско – техничких услова за пријем и смештај деце.
На овај начин створени су оптимални услови за квалитетан смештај.

Структура персонала Дома
Р.б.

Презиме и
именаставника

Радно место

%
ангаж.

ССС

Радни
стаж

Статус р.о.

1.

Данијела Јовић

директор

50%

неодређено

2.

Мирјана
Паунковић

секретар

50%

неодређено

3.

Бобана Марковић

шеф рачуноводства

50%

неодређено

4.

Јасна М.
Стојановић

стручни сарадникпсихолог

50%

неодређено

5.

Марина Ђорђевић

координатор васпитне
службе

100%

одређено

6.

Горан Николић

васпитач

100%

одређено

7.

Дејан Ђорђевић

васпитач

100%

неодређено
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8.

Александра Вулић васпитач

62 %

одређено

9.

Гордана
Радуловић

васпитач

50%

неодређено

10.

Ивана Гавриловић

васпитач

40%

неодређено

11.

Ана Николић

васпитач

30+13%

неодређено/одређено

12.

Јелена Белошевић

васпитач

35%

неодређено

13.

Татјана Миљанић

економ

50%

одређено

14.

Радица Алексић

50%

неодређено

15.

Бобан Терзић

100%

неодређено

100%

одређено

референт сарадник за
финансије
референт БЗР и
ППЗ
rеферент за
БЗР

16.

Немања Терзић

17.

Драгица Јовић

технички секретар

100%

неодређено

18.

Драган
Костандиновић
Момчило
Ђорђевић

домар-мајстор
одржавања

100%

неодређено

помоћни радник

100%

неодређено

19.
20.

Момир Стошић

домар-мајстор
одржавања - ложач

100%

неодређено

21.

Срећко Алексић

кувар

100%

неодређено

22.

Зорица
Марјановић

кувар

100%

неодређено

23.

Никола Васић

помоћни радник у
кухињи

100%

одређено

24.

Јелена Илић

сервирка

100%

одређено

25.

Весна Ђорђевић

сервирка

100%

неодређено

26.

Бисерка Костић

спремачица

100%

неодређено

27.

Мирјана
Станојевић

спремачица

100%

неодређено

28.

Данијела Весовић

радник у вешерници

100%

одређено

Табела 1 -Списак радника Дома
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СПИСАК УЧЕНИКА У ИНТЕРНАТУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
за 2018/2019. годину

БР.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

РАЗРЕД

1.

Стаменковић Магдалена

1.

2.

Уна Милетић

2.

3.

Леона Стојадиновић

3.

4.

Мира Марковић

3.

5.

Николина Јовановић

3.

6.

Моника Мусић

3.

7.

Ника Шуља

3.

8.

Александра Ђокић

4.

9.

Вук Пјевовић

4.

10.

Лена Зорић

4.

11.

Дамир Карић

4.

12.

Даница Ковачевић

5.

13.

Лазар Ристовић

5.

14.

Ивана Шеровић

5.

15.

Ариф Кобилић

5.

16.

Дуња Ненадовић

5.

17.

Марко Ђорђевић

6.

18.

Лара Киш

6.

19.

Теона Јовановић

6.

20.

Нађа Комленић

6.

21.

Елена Богдановић

7.

22.

Бојана Шеровић

7.

23.

Динка Миљковић

7.

В.Г

Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Александра
Вулић
Александра
Вулић
Александра
Вулић
Александра
Вулић
Александра
Вулић
Александра
Вулић
Александра

СОБА

МЕСТО

18/2

Параћин

3/2

Пожаревац

18/2

Параћин

4/2

Крушевац

4/2

Параћин

18/2

Ниш

4/2

Београд

3/2

Параћин

15/1

Ивањица

3/2

Ресавица

15/1

Ресавица

8/2

Чачак

14/1

Ужице

5/2

Врњачка
Бања

14/1

Травник

17/2

Чачак

14/1

В. Плана

17/2

Параћин

16/2

Ниш

5/2

Сремска
Митровица

16/2

Параћин

5/2
16/2

Врњачка
Бања
Јагодина
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24.

Жељко Тамбурић

8.

25.

Дарија Срејић

8.

26.

Јована Смиљанић

8.

27.

Стојанка Пешић

8.

28.

Матија Спасојевић

8.

29.

Мина Станковић

8.

30.

Maрта Медан

8.

31.

Урош Адамовић

8.

32.

Мина Николић

8.

33.

Aња Јанеш

8.

34.

Срђан Вељковић

9.

35.

Лука Радојковић

9.

36.

Љубица Бићанин

9.

37.

Марија Божић

9.

38.

Маша Јовановић

9.

39.

Петра Липановић

9.

40.

Надежда Ђорђевић

9.

41.

Андреј Мињевић

9.

42.

Дуња Стојковић

9.

43.

Димитрије Радивојевић

9.

44.

Јована Удовић

9.

45.

Софија Вучовић

9.

46.

Нађа Младеновић

10.

47.

Јована Ковачевић

10.

48.

Милана Трујановић

10.

Вулић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан

7/1

Крушевац

7/2

Параћин

15/2

Параћин

6/2

Свилајнац

7/1

Ариље

6/2

Параћин

15/2

Панчево

7/1

Уб

6/2

Свилајнац

15/2

Бор

13/1

Пожаревац

13/1

Велика
Плана

13/2

Крушевац

13/2

С.
Митровица

14/2

Ресавица

7/2

Београд

14/2

Ресавица

13/1

Београд

14/2

Ниш

9/1

Бор

13/2

Београд

7/2

Параћин

9/2

Зајечар

8/2

Чачак

12/2

Београд
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49.

Ања Јанковић

10.

50.

Сара Ристановић

10.

51.

Марија Јанковић

10.

52.

Марија Кали

10.

53.

Милан Ђокић

10.

54.

Драгош Тамбурић

10.

55.

Марко Марић

10.

56.

Љубиша Поповић

*

57.

Петар Радивојевић

*

58.

Марко Милорадовић

*

59.

Валентина Лучковић

*

60.

Вања Црнобрња

*

61.

Петра Атанасијевић

*

62.

Мима Мајсторовић

*

63.

Николина Маричић

*

64.

Jелисавета Чачић

*

65.

Сашка Богдановић

*

Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић
Горан
Николић

9/2

Бор

8/2

Ариље

12/2

Ср.Камени
ца

12/2

Зрењанин

8/1

Параћин

8/1

Крушевац

8/1

Вел. Плана

12/1

Параћин

9/1

Бор

9/1

Беогград

11/2

Ниш

12/1

Вршац

10/2

БГ (Борча)

11/2

С.Паланка

10/2

Опатија

10/2

Београд

11/2

Параћин

Списак ученика других школа који користе услуге дома
Гордана
Радуловић
Гордана
Радуловић
Гордана
Радуловић
Гордана
Радуловић

10/1

Клачевица,
Параћин

6/1

Ражањ

1.

Никола Николић

3 .тех.

2.

Јована Ивковић

4. тех.

3.

Виктор Алексић

3. тех.

4.

Анђела Томашевић

3. мед.

5.

Милица Поповић

2.мед.

Александра
Вулић

4/1

6.

Милица Петровић

1.мед.

Александра
Вулић

18/1

10/1
5/1

Сталаћ,
Ћићевац
Сталаћ,
Ћићевац
Доње
Видово,
Параћин
Драгово,
Рековац
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7.

Магдалена Мујић

2.тех.

8.

Марија Миладиновић

3. гим

9.

Марија Симић

2.мед.

10.

Милица Цветковић

2.гим.

11.

Јулија Матић

2.мед.

12.

Светлана Јаћимовић

2.мед.

13.

Миодраг Михајловић

2.мед.

14.

Теодора Јовановић

1.мед.

15.

Жељко Николић

1.тех.

16.

Јована Николић

3.мед.

17.

Никола Петровић

3.мед.

18.

Анђела Лилић

3.мед.

19.

Лара Кнежевић

1.мед.

Александра
Вулић
Гордана
Радуловић
Гордана
Радуловић
Александра
Вулић
Гордана
Радуловић
Александра
Вулић
Гордана
Радуловић
Александра
Вулић
Гордана
Радуловић
Гордана
Радуловић
Гордана
Радуловић
Гордана
Радуловић
Александра
Вулић

6/1

Ресавица,
Деспотовац

6/1

Деспотовац

4/1
4/1
17/1
17/1

Ресавица,
Деспотовац
Сењски
Рудник,
Деспотовац
Својново,
Параћин
Ракитово,
Јагодина
Бор

11/1
17/1
11/1
5/1
10/1

Црквенац,
Свилајнац
Стрмостен,
Деспотовац
Ресавица,
Деспотовац
Бунар,
Јагодина

5/1

Ниш

18/1

Крушевац

Табела 2 - СПИСАК УЧЕНИКА У ИНТЕРНАТУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

УЧЕНИЦИ КОЈИ НИСУ У ИНТЕРНАТУ И КОРИСТЕ САМО ОБРОКЕ
2018/2019.година
1.

ИМА И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА

РАЗРЕД

2.

Даница Гајић

2.

3.

Јелена Трипковић

3.

4.

Максим Радивојевић

3.

5.

Михајло Јовановић

3.

6.

Марија Станковић

3.

7.

Анђела Ђорђевић

3.

8.

Андреј Милеуснић

3.

9.

Хана Танасковић

5.

ВАСПИТНА
ГРУПА
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Марина

МЕСТО
БОРАВКА
Ћуприја
Ћуприја
Ћуприја
Ћуприја
Ћуприја
Ћуприја
Ћуприја
Ћуприја
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10.

Марија Радивојевић

5.

11.

Елвис Трујановић

8.

12.

Милица Митровић

9.

13.

Кристина Антић

9.

14.

Вељко Станковић

10.

15.

Катарина Буљанчевић

*

16.

Јован Митровић

*

Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Гордана
Радуловић
Гордана
Радуловић
Гордана
Радуловић

Ћуприја
Ћуприја
Ћуприја
Ћуприја
Ћуприја
Ћуприја
Ћуприја

Табела 3- Списак ученика који користе услугу исхране

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ВАСПИТАЧА
Колектив ученика Дома подељен је у четири васпитне групе на основу похађања
разреда општеобразовне наставе и то:
1. Прву васпитну групу чине ученици од првог до петог разреда општеобразовне
наставе – 25 ученика. Водиће их васпитачица Марина Ђорђевић.
2. Другу васпитну групу чине ученици осмог и деветог разреда –25 ученика. Водиће
их васпитач Дејан Ђорђевић.
3. Трећу васпитну групу чине ученици десетог разреда и слободњаци – 23 ученика.
Водиће их васпитач Горан Николић;
4. Четврту васпитну групу чине ученици шестог и седмог разреда Школе за музичке
таленте и ученици средњих школа (корисници дома) – 7 + 20 ученика. Водиће их
васпитачице Гордана Радуловић и Александра Вулић.
Васпитачи и психолог обављаће послове васпитања ученика у групи и координирања
васпитног рада.
Ноћно дежурство обављаће васпитачи.
Васпитни рад изводиће се по приложеним годишњим глобалним плановима рада на
основу којих ће сваки васпитач планирати активности на месечном и седмичном нивоу.
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Васпитна група ученика
Васпитач Марина Ђорђевић
Васпитна група: 26 ученика (ученици од првог до петог разреда општеобразовне
наставе)
А
Б
В
Г

Адаптација на живот у дому
Учење и школска успешност
Животне вештине
Живот у заједници
Укупно:

9
11
9
6
35

А. АДАПТАЦИЈА НА ЖИВОТ У ДОМУ
• Упознавање ученика са кућним редом и правилима понашања живота у дому;
• Олакшавање процеса адаптације, одвајање од родитеља, прихватање вршњака,
васпитача, професора;
• Упознавање окружења у коме се дом и школа налазе;
• Размена о узајамнимним очекивањима, потребама и захтевима, тешкћама везаним
за промену средине;
• Изграђивање активног односа породице и дома;
• Израда плана дневних активности;
• Усклађивање различитих индивидуалних животних стилова и навика ученика и
усклађивање односа између ученика различитог узраста;
• Рад на социјализацији и адаптацији ученика у групи;
• Развијање хигијенских и радних навика.
Б. УЧЕЊЕ И ШКОЛСКА УСПЕШНОСТ
• Обезбеђивање оптималних услова за учење у дому;
• Методе и технике учења, успешно учење кроз игру;
• Упознавање ученика са просторним и материјалним условима за индивидуално или
групно учење и вежбање на инструменту;
• Правила понашања у време учења и вежбања;
• Поштовање распореда учења и вежбања;
• Помоћ вршњака и старијих ученика при учењу и вежбању;
• Развијање мотивације за учење;
• Планирање учења градива и учење по плану;
• Праћење тока и резултата учења;
• Извори знања и средства учења;
• Помоћ вршеака и старијих ученика при учењу и вежбању.
В. ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ
• Култура говора и изражавања;
• Безбедно и небезбедно понашање у дому и школи. Превенција повреда и насиља;
• Лепо и ружно понашање;
• Препознавање сопствених и туђих осећања и изражавање осећања на социјално
прихватљив начин;
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• Доношење одлука, решавање проблема, супростављање притиску вршњака,
критичко мишљење;
• Слика о себи :самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање;
• Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, лична хигијена и хигијена
заједничких просторија;
• Масовни медији;
• Организација слободног времена.
Г. ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ
• Међугенерацијски односи. Ученици и наставници. Ученици и васпитачи. Деца и
родитељи;
• Уважавање различитости, толеранција, поштовање права и мишљења других;
• Развијање вештина ненасилне комуникације;
• Сарадња и тимски рад, значај и врсте такмичења
• Конфликти и начини решавања конфликата;
• Активности које организује дом и припрема приредби за обележавање важних
датума у школи и дому.

Васпитна група ученика
Васпитач Дејан Ђорђевић
Васпитач: Ђорђевић Дејан – 25 ученика
Васпитна група: ученици осмог и деветог разреда, 11ученика осмог и 14 ученика
деветог разреда ООН
А
Б
В
Г

Адаптација на живот у дому
Учење и школска успешност
Животне вештине
Живот у заједници
Укупно:

10
10
10
5
35

А. АДАПТАЦИЈА НА ЖИВОТ У ДОМУ
• Упознавање ученика са кућним редом и правилима понашања живота у дому;
• Олакшавање процеса адаптације, одвајање од родитеља, прихватање вршњака,
васпитача, професора;
• Упознавање окружења у коме се дом и школа налазе;
• Размена о узајамнимним очекивањима, потребама и захтевима, тешкћама везаним
за промену средине;
• Изграђивање активног односа породице и дома;
• Израда плана дневних активности;
• Усклађивање различитих индивидуалних животних стилова и навика ученика и
усклађивање односа између ученика различитог узраста;
• Рад на социјализацији и адаптацији ученика у групи;
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• Усклађивање потребе за приватношћу и самоћом и потребе за блискошћу и
дружењем;
• Развијање хигијенских и радних навика;
Б. УЧЕЊЕ И ШКОЛСКА УСПЕШНОСТ
• Обезбеђивање оптималних услова за учење у дому;
• Методе и технике учења, успешно учење кроз игру;
• Упознавање ученика са просторним и материјалним условима за индивидуално или
групно учење и вежбање на инструменту;
• Правила понашања у време учења и вежбања;
• Поштовање распореда учења и вежбања;
• Помоћ вршњака и старијих ученика при учењу и вежбању;
• Развијање мотивације за учење;
• Планирање учења градива и учење по плану;
• Праћење тока и резултата учења;
• Извори знања и средства учења;
В. ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ
• Култура говора и изражавања;
• Безбедно и небезбедно понашање у дому и школи. Превенција повреда и насиља;
• Лепо и ружно понашање;
• Препознавање сопствених и туђих осећања и изражавање осећања на социјално
прихватљив начин;
• Доношење одлука, решавање проблема, супростављање притиску вршњака,
критичко мишљење;
• Слика о себи :самоперцепција, самопоштовање, самопоуздање;
• Здрави стилови живота: исхрана и физичка активност, лична хигијена и хигијена
заједничких просторија;
• Врсте зависности (наркоманија, алкохолизам, интернет...) ;
• Масовни медији;
• Организација слободног времена;

Васпитна група ученика
Васпитач Горан Николић
Васпитна група 3. Ученици десетог разреда опште – образовне наставе и „слободњаци“
Васпитач: Горан Николић
А

Адаптација на живот у дому

7

Б

Учење и школска успешност

12

В

Животне вештине

12

Г

Живот у заједници

8

Укупно:

39
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А. Адаптација на живот у дому
•

Организација основног ученичког колектива;

•

Усклађивање потребе за приватношћу и самоћом и потребе за блискошћу и
дружењем;

•

Организација, функционисање и правила живота у дому;

•

Хигијенске и културне навика;

•

Одговорност ученика у дому;

•

Усклађивање интереса појединца са интересима групе, колектива и друштва;

•

Усклађивање различитих индивидуалних животних стилова ученика различитог
узраста.
Б. Учење и школска успешност

•

Основни фактори успешног учења;

•

О природи учења;

•

Планирање учења и учење према плану;

•

Мотивација и развијање мотива за учење;

•

Квантитативна и квалитативна анализа успеха

•

Рад са уџбеником и другим књигама;

•

Учење као услов развоја личности и друштва;

•

Основни фактори успешног учења;

•

О природи учења;

•

Планирање учења и учење према плану;

•

Мотивација и развијање мотива за учење;

•

Квантитативна и квалитативна анализа успеха

•

Рад са уџбеником и другим књигама;

•

Учење као услов развоја личности и друштва;

•

Анализа успеха у школском учењу у току и на крају школске године;

•

Библиотека и коришћење извора знања;

•

Култура говора (усмено излагање о задатој теми);
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•

Чиниоци учења;

•

Мере за побољшање учења.
В. Животне вештине

•

Здрав стил живота (ментално здравље, исхрана и физичка активност);

•

Развијање радних навика и љубави према раду;

•

Штетне навике и болести зависности;

•

Стрес и начин његовог превазилажења;

•

Емоционални развој и владање емоцијама;

•

Младалачка љубав;

•

Слика о себи:самоперцепција, самопоштовање и самопоуздање;

•

Зрела личност и сексуално васпитање;

•

Значај усвајања правих животних вредности;

•

Брак и породица као друштвена институција;

•

Сукоби:структура и динамика сукоба, неспоразум, сукоби са вршњацима,
наставницима и васпитачима;

•

Организација слободног времена.
Г. Живот у заједници

•

Уважавање различитости, толернција, поштовање права других;

•

Успостављање, неговање и развијање односа са другима;

•

Конфликти, врсте и стилови поступања у конфликтима;

•

Сарадња и тимски рад;

•

Активности које организује дом и начин учествовања у њима;

•

Друштвено користан рад ученика;

•

Принципи лепог понашања;

•

Значај и врсте такмичења.
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Васпитна група ученика
Васпитачи Гордана Радуловић и Александра Вулић
А
Б
В
Г

Адаптација на живот у дому
Учење и школска успешност
Животне вештине
Живот у заједници
Укупно:

А.

10
10
10
5
35

Адаптација на живот у дому

А 1 Упознавање нових ученика са кућним редом дома и животом у њему.
А 2 Предлози и сугестије око допуне кућног реда (сугестије и жеље).
А 3 Изграђивање правилних односа комуникације између родотеља и васпитача,
родитеља и професора или разредних старешина.
А 4 Израда глобалних, месечних планова за учење и вежбање или поштовање
постојећих планова (разговор и упућивање од стране васпитача).
А 5 Помоћ при адаптацији (одвајање од куће, родитеља, пријатеља) и прихватање
нове средине.
А 6 Развијање хигијенских навика, са естетиком у облачењу.
А 7 Адаптација на исхрану у дому (услађивање навика са обавезама).
A 8 Упознавање са окружењем у коме су школа и дом( важне информације о
превозу , институцијама итд.).

Б

Учење и школска успешност

Б1
Б2
Б3
Б4
Б5
Б6
Б7
Б8
Б9
Б10
Б11

Како учити правилно.
Мотивацикја за учење.
Пажња и концентрација.
Планирање учења.
Методе и технике успешног учења.
Извори знања.
Памћење и заборављање.
Учење по моделу.
Учење и поштовање плана и распореда за учење и вежбање.
Мој простор за учење .
Вршњачка помоћ при учењу.

В

Животне вештине

В1
Здрав стил живота (ментално здравље, исхрана, физичка активност).
В2
Хигијена (лична хигијена и хигијена простора ).
В3
Болести зависности(пушење, алкохолизам, наркоманија).
В4
Слика о себи , селф – концепт(самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање).
В5
Емоције, препознавање сопствених и туђих осећања, изражавање осећања на
социјално прихватљив начин.
В6
Морал и вредности.
В7
Животне вештине: доношење одлука,решавање проблема , супротстављање
притиску вршњака, критичко мишљење.
В8
Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и насиља. Безбедност у
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дому .
В9
Организација слободног времена.

Г

Живот у заједници

Г1
Г2
Г3
Г4
Г5
Г6
Г7
Г8

Уважавање различитости, толеранција, поштовање права других.
Успостављање, неговање и развијање односа са другима.
Конструктивна комуникација , узроци проблема у комуникацији.
Лепо понашање.
Конфликти, врсте и начини решавања.
Сарадња и тимски рад.
Активности које организује дом и начини учествовања у њима.
Припрема приредби за обележавање важних датума у школи и дому.

Социјално-заштитна делатност
Припреме за почетак нове школске године започеће физичко-техничким
припремама, чишћењем просторија дома.
Имајући у виду суштину делатности дома, његову старатељску функцију,
васпитачи на почетку школске године утврђују социјално-материјални статус по
групама, како би се анализом добијених података направила социјална структура
ученичке заједнице те да се испланирају конкретне активности ради задовољења
егзистенцијалних потреба ученика.

Здравствена делатност
Сви видови здравствене заштите ученика одвијају се у сарадњи са Домом
здравља Ћуприја и Општом болницом у Ћуприји.
Пре почетка школске године утврђује се здравствени статус ученика при
усељењу у Дом, а документује се уверењем о здравственом стању ученика и његовој
спремности за живот у дому.
У складу са законским одредбама врши се стални здравствени преглед радника
који су у контакту са намирницама и припремом хране.
Због помањкања простора у Дому нема услова за смештај, односно изолацију
болесних ученика, те их у случају болести шаљемо на кућно лечење.
Ради отклањања дефoрмитета који код појединих ученика настају услед одређеног
положаја тела при држању инструмента, планирано је одвођење ученика на градски
базен као и редовна корективна гимнастика у оквиру предмета физичко и
здравствено васпитање. Школа је Годишњим планом предвидела динамику реализације
планираних предавања у сарадњи са Заводом за заштиту здравља у Ћуприји.

Слободне и ваннаставне активности
Васпитачи су својим месечним планом обухватили и слободне и ваннаставне
активности. Неке од њих биће реализоване у сарадњи са наставницима
општеобразовне и музичке наставе. Планиране су следеће активности:
❖ Радионице
❖ Једнодневни излети
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❖
❖
❖
❖

Обележавање Дечје недеље
Дан изазова
Приредбе поводом 8. марта, Нове године, Светог Саве…
Одлазак у биоскоп, позоришну представу..

Сектор виталних потреба ученика
Овај сектор одвија се кроз дневни и ноћни одмор ученика и то:
❖ Ноћни одмор у трајању од 21 час до 7 часова ујутру
❖ Доручак – од 0730 до 8 часова ујутру
❖ Ручак – од 1230 до 13 часова
❖ Ужина – од 1530 до 16 часова
❖ Вечера – од 1830 до 1930 часова.

Активности дома и сарадња са локалном заједницом
Дом Школе за музичке таленте располаже адекватним простором, стручним
кадром и опремом за све активности које се планирају у дому, као што су:
-организација семинара и мајсторских радионица и мастер класа;
-ликовне колоније са изложбом;
-омладинске спортске кампове у зимском и летњем периоду;
-међународне музичке кампове, трибине и концерте;
-учешће у туристичкој понуди града (пријем гостију, исхрана и смештај,
концерти);
-успостављање сарадње са домовима ученика специјализованих школа у циљу
размене искустава.

Програм рада Педагошког већа
Педагошко веће Дома чине васпитачи Дома, психолог и директор Дома, а према
потреби и зависно од проблематике о којој се води расправа, у рад Педагошког већа укључују
се одељенске старешине, наставник главног предмета-инструмента и родитељ/старатељ.
Педагошко веће има карактер педагошког стручног органа. Педагошко веће се
састаје једном месечно када се разматрају актуелни проблеми живота и рада у Дому,
анализира се рад у претходном месецу и утврђују активности за наредни месец.
На почетку школске године анализирају се потребе и могућности Дома и на бази
тих елемената утврђује годишњи програм рада Дома.
Кроз континуирани рад Педагошког већа прати се и анализира понашање, учење и
успех ученика и утврђују се поступци за њихово унапређење.

План стручног усавршавања васпитача
Освежавање стручног знања васпитача главни је задатак како појединаца тако и
Дома, а све у циљу одржавања одређеног континуитета и унапређења педагошког рада. У
том циљу Дом ће иницирати и подстицати све облике стручног усавршавања васпитача
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која буду организовали стручна и професионална удружења и институције. На интерном
плану освежавање стручног знања реализоваће се кроз предавања и пленарне дискусије
обрадом појединих психолошко-педагошких садржаја у зависности од исказаних потреба.
У оквиру програма стручног усавршавања васпитача биће обрађене следеће теме из
Каталога за стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника за 2018/19.
школску годину:

Васпитачи
„ Саветодавни разговор,
примена у васпитном раду
са адолесцентима и
родитељима“ /145

Друштво психолога
Србије, Центар за
примењену психологију

К4

1

8

„ Сидро, прва помоћ и
подршка детету и младој
особи у кризи“ / 80

Факултет педагошких
наука Универзитета у
Крагујевцу

К3

1

8

„ Умеће одрастања,
оснаживање наставника и
васпитача за васпитни и
превентивни рад са
адолесцентима“ / 85

Отворена просветна
иницијатива, Јагодина

К3

3
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Табела 4-План стручног усавршавања васпитача

План рада стручног сарадника - психолога
Садржај рада /
Активности
1. Пружање
подршке
васпитачима у
раду са ученицима
који показују
потешкоће у
прихватању
правила понашања
у школи и
адаптацији на нове
услове живота и
рада
2. Пружање
подршке
васпитачима
приликом
решавања
конфликата међу
вршњацима

Начин реализације
Информисање васпитача о профилу
ученика, породичним и другим
значајним условима који су узичу на
понашање ученика, предлагање
поступака који за циљ имају
олакшавање процеса адаптације на
нове услове живота и рада, редовне
консултације са васпитачима

Упознавање васпитача са породичним
условима и динамиком односа,
посебно за новоуписане ученике.

Носиоци
активности
Психолог,
васпитачи

Време
реализације
Од септембра

Психолог,
васпитачи

Од септембра
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3. Учествовање у
раду тимова за
појачан васпитни
рад са ученицима

4. Пружање
подршке
васпитачима у
раду са ученицима
и родитељима или
старатељима
5. Пружање
подршке
наставницима у
вођењу васпитне
групе
6. Континуирано
праћење ученика
(емоционланог,
когнитивног и
социјалног развоја)

Учешће у организацији рада тимова за
појачани васпитни рад, саветодавни
рад са ученицима који су у васпитнодисциплинском процесу, вођење
потребне документација, редовна
коресподенција са члановима тима за
појачан васпитнини рад, сарадња са
наставничким већем
Упознавање наставника са
породичним условима и динамиком
односа, посебно за новоуписане
ученике.

Психолог,
наставници,
васпитачи,
родитељи /
старатељи

од септембра
према
потреби

Психолог,
васпитачи

Од септембра

Учешће у испитивању
социометријских структура васпитних
група, идентификовање поремећаја у
интерпесоналним односима, предлог
мера за превазилажење истих
Учешће у редовном ажуруирању базе
података психолога и васпитача
(досијеи ученика)

Психолог,
васпитачи

од септембра

Психолог и
васпитачи

Од септембра

Табела 5- План рада психолога

Координатор васпитне службе
_________________________
Марина Ђорђевић

Директор
_______________________
Данијела Јовић, проф.
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ПРИЛОГ:
ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК
време

активности ученика

1530-1600
1830-1900

Устајање
Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање
украсним прекривачем, одлагање личних ставри на предвиђена места ( ормари
за обућу, ормари за гардеробу, фиока под креветом)
Доручак
Општеобразовна и музичка настава
Ручак
Музичка настава
Вежбање
Учење
Рад у васпитним групама
Слободне и ваннаставне активности ученика
Ужина
Вечера

до 2230

Изласци (у данима предвиђеним за изласке)

до 2300

Туширање и одлазак на спавање

0700
0700-0730
0730-0750
0800-1225
1230-1300
1300-2100
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СУБОТА
0730

Устајање

0730-0800

Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање
украсним прекривачем, одлагање личних ствари на предвиђена места ( ормари
за обућу, ормари за гардеробу, фиока под креветом)
Доручак

0800-0930
0900-1230

1230-1300
1300-1830

• Настава по утврђеном распореду (верска настава у блоку)
• Учење
• Вежбање на инструменту
• Радионице са васпитачима
• Базен
Ручак
• Учење
• Вежбање на инструменту
• Радионице са васпитачима
• Слободне активности

1530-1600
1830-1900
00

00

19 -20
1900-2100
1900-2200
1900-2300
до 2330
до 2100
до 2130
до 2230
до 2330

Ужина
Вечера
Изласци суботом
за ученике до 4. разреда ( уз дозволу васпитача)
за ученике 5. и 6. разреда ( уз дозволу васпитача)
за ученике 7. и 8. разреда ( уз дозволу васпитача)
за ученике 9. и 10. разреда и за „слободњаке“ (уз дозволу васпитача)
Туширање
Одлазак на спавање
за ученике од 1. до 4. разреда
за ученике 5 . и 6. разреда
за ученике 7. и 8. разреда
за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“

Напомена:

1. Када је радна (наставна) субота, устајање је по распореду од понедељка до петка;
2. Због динамике активности ученика у вези са музичком и општеобразовном наставом, распоред је
подложан променама о којима ће ученици бити благовремено обавештени.
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НЕДЕЉА
Устајање

0900

00

00

09 -10

1000-1200
1200-1700

1700-1800
до 2100
до 2130
до 2200
до 2230
до 2300

Лична хигијена (прање зуба, умивање), намештање кревета и прекривање
украсним прекривачем, одлагање личних ствари на предвиђена места (ормари
за обућу, ормари за гардеробу, фиока под креветом)
Шведски сто
• Радионице са васпитачима
• Шетња
• Уређење соба, кабинета…
• Вежбање на инструменту и друге активности везане за Дом и Школу
• Слободне активности
Ручак ( вечера) са ужином
Одлазак на спавање
за ученике од 1. до 4. разреда
за ученике 5 . и 6. разреда
за ученике 7. и 8. разреда
за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“ (уз дозволу васпитача)
Туширање
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