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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, 27/18 – други закон и
27/18(II) – други закон и 10/19), чл. 11. став 1. тачка 2 Статута Школе за музичке
таленте у Ћуприји, наставних планова и програма, Школски одбор је на седници
одржаној 14.9.2019.године усвојио

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У
ЋУПРИЈИ
ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ
Увод
Школа за музичке таленте, као уникатна установа у земљи и на 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 на музичкој настави; који није
обавезан.
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.
Садашња 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 има статус средње специфичне
школе уз пуну професионалну усмереност. Како се ученици ове школе сматрају
опредељеним, ослобођени су свих предмета и обавеза које нису неопходне за општи
развој.
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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 ,27/18(II) – други закон и 10/19);
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, 101/17,
27/18 – др.заком и 10/19);
4. Закон о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС" бр. 55/13, 101/17,
27/18-други закон и 10/19);
5. Закон о ученичком и студентском стандарду („Сл. гласник РС" бр. 18/10, 55/13,
27/18-други закон и 10/19).
Подзаконска акта:
1. Правилник о наставном плану и програму Школе за музичке таленте у
Ћуприји („Сл. гласник РС – Просветни гласник бр. 11/17);
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2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску
2019/2020 годину („Сл.гласник РС – Просветни гласник бр.5/19 и 13/19);
Правилник о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску
2019/2020. годину („Сл.гласник РС – Просветни гласник бр.5/19 и 13/19);
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 и 01-2550 од 13.9.2018. год.
2. Правилник о организацији и систематизацији радних места бр.01-2930 од
10.10.2018.год.;
3. Правилник о испитима у Школи за музичке таленте у Ћуприји бр. 01-979 од
15.4.2019.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 поступка јавне набавке 01-837 од
29.3.2018.год.;
7. Правилник 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. 01-120 од 23.1.2019. год.;
10. Правилник о животу и раду у дому Школе за музичке таленте у Ћуприји бр. 01121 од 23.1.2019.год.;
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Услови рада Школе
Објекти наставног рада
р.б.

Назив објекта

бр.
просторија

Учионица за општеобразовну наставу
Учионица за учење и вежбање
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.
10.

5
2
2
29
2
1
1
1
1
1

Табела 1 – Објекти наставног рада

Просторни услови за реализацију социјалне функције школе
р.б.

1.
2.

3.
4.
5.

Назив објекта

бр.
просторија

Кухиња
Трпезарија
Учионица за реализацију васпитног
програма (учење, радионице,
играоница)
Клуб ученика
Просторија за стони тенис

1
1
2
1
1

Табела 2 – Простор за реализацију социјалне функције школе
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Наставничка зборница и кабинети за ваннаставно особљe

р.б.

Назив објекта

бр.
просторија

1.

Наставничка зборница

1

2.

Кабинет за психолога

1

3.

Канцеларије за рад административног особља

7

4.

Кабинет за референта обезбеђења

1

Табела 3 – Објекти наставног и ваннаставног особља

Опрема – намештај и наставна средства
Школски намештај за ученике испуњава хигијенске, педагошке и техничке захтеве и
одговара потребама наставе и осталим васпитно- образовним активностима.
Све учионице општеобразовне наставе опремљене су столовима, столицама, АБ
катедром, столицом за наставника, таблом, зидним сликама, постерима.
У циљу осавремењивања образовног процеса, учионице за ученике од 1. до 10.
разреда општеобразовне наставе опремљене су компјутерима, пројекторима и белим
таблама, као и учионица за теоријску музичку наставу. Школска библиотека и
нототека, Камерна сала и сала за физичко васпитање поред пројектора поседују и
велика платна за пројекцију те је укупан број учионица у којима се настава може
реализовати уз помоћ пројектора и белих табли, односно платна, девет.
Постојећи, дотрајао намештај замењен је новим катедрама, клупама и столицама, док
је простор библиотеке/нототеке обогаћен столицама са плочом за писање. Тиме смо
омогућили ученицима услове за правилно и удобно седење, али и обезбедили
намештај који због своје лакоће омогућава покретање приликом организовања
семинара, мајсторских курсева, интерних часова, концерата и других наставних и
ваннаставних активности.
Такође, стар ормар у наставничкој канцеларији, замењен је новим плакаром који
омогућава бољу организацију и више простора за одлагање дневника образовноваспитног рада и другог материјала наставника потребног за реализацију наставе.
Дигитална учионица опремљена је компјутерима (10), основном, пратећом опремом и
користи се у реализацији наставе из следећих предмета: информатика и рачунарство,
историја, историја са историјом културе и цивилизације и географија.
Поред дигиталне, оформљена су још два кабинета за групу општеобразовних
предмета: кабинет за математику и физику и кабинет за биологију и хемију. Настава
српског језика и књижевности се одржава у библиотеци, док се часови страних језика
одвијају у учионицама број 1, 2 и 10.
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Циљ осавремењивања наставних средстава јесте 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 користи одговарајуће
објекте у окружењу ради ефикаснијег и квалитетнијег одвијања васпитно образовног процеса:
1.
За одржавање концерата и матурских испита из главног предмета и
камерне музике користимо градску салу која је у згради школе за основно
музичко образовање „Душан Сковран“ у Ћуприји.
2.
За рекреацију ученика користимо градски базен у Ћуприји, Параћину и
Јагодини, и
3.
Градски стадион „Морава“ у Ћуприји.

Школска библиотека
Редни
број

Активност

Носилац
активности

Време реализација

1.

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

Библиотекар

Септембар
2019.године

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 корисника школске библиотеке са
нототеком.

Библиотекар са
групом ученика

У току школске
године

Библиотекар са
групом најстаријих
ученика

Од октобра до маја

група најстаријих
ученика

Током целе школске
године

4.

Богаћење књижевног фонда акцијом
коју ћемо спроводити 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 школске
2019/20. године

5.

Организовање акције „Једна књига за
моју библиотеку“

Библиотекар

Током школске
2019/20. године

4.

5.
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6.

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

Библиотекар са
групом ученика

Јун 2020.године

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), као и књига, уџбеника 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.

Школска нототека
Од другог полугодишта школске 2017/18.године, школа је добила и свог нототекара.
Нотни и други музички материјал (књиге, уџбеници, ЦД, ДВД и сл. ), 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.
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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.
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. 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.

Програмски
садржај
Слушање
концерата
класичне музике са
интерних и
екстерних извора
Групно гледање
снимљених
мајсторских часова
уз анализу и
коментаре ученика

Носиоци активности

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

Нототекар, професор
главног или теоријског
предмета
Нототекар, професор
главног или теоријског
предмета
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Упоређивање
носача звука
Групно слушање
симфонијског
материјала уз
праћење партитуре
Предавање на
изабране теме

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

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 квалитет
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 специфичности
музичког и личног напретка.
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Tермини коришћења камерне сале
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

Даница Гавриловић

Божидар Радосављевић

Даница Гавриловић

Божидар Радосављевић

Божа Сарамандић

Милица Младеновић

Игор Васиљевић

Немања Живановић

Милица Младеновић

Игор Васиљевић

Немања Живановић

Душан Здравковић

Ели Крстева

Невена Бусарац

Ели Крстева

Невена Бусарац

Милош Симић

Оливера Милић-Хиршер

Милош Симић

Оливера Милић-Хиршер

Драгутин
Младеновић

Жељко Ивовић

Драгутин
Младеновић

ИНТЕРНИ ЧАС

ИНТЕРНИ ЧАС

ИНТЕРНИ ЧАС

ЧЕТВРТАК

Милош Чорлија

Милош Чорлија

Душан Здравковић

Табела 6 – Распоред коришћења Камерне сале школе
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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, 11/17). Школа за музичке таленте у Ћуприји има десет
разреда општеобразовне и десет разреда музичке 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 програма који није обавезан.
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.

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

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

3

108

111

105

2
74
1
37

2
70
1
35

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
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
30
1
36
1
36

2
72

1
36
1
36
2
72
1
30
1
36
1
36

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
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НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА

1.

Изборни предмет (грађанско
васпитање/верска настава)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

37

37

37

37

37

37

36

36

37

35

Табела 9- обавезни изборни предмети

ГОДИШЊИ ФОНД ОБАВЕЗНИХ СТРУЧНИХ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТA
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

Теорија 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

Увод у оркестарско дириговање

Упоредни клавир

1

1

36

36

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
74
до
74

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

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 се настава изводи за све обавезне и изборне
општеобразовне наставне предмете и обавезне стручне наставне предмете, а
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 општеобразовни наставни предмети; обавезни
стручни наставни предмети)
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•
•
•
•

обавезне ваннаставне активности (секције; вежбање инструмента, камерне
музике и клавира; израда домаћих задатака и учење)
додатну и допунску наставу
изборну наставу (грађанско васпитање/верска настава)
факултативну наставу (корективна гимнастика, увод у оркестарско дириговање,
увод у аранжирање, упоредни клавир)
интерни час, преслушавања
такмичарску, културну и јавну делатност

•
•
•
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 програма и 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.
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Динамика колоквијума/смотри* и годишњих испита по предметима, у току
школске године

Предмет

Колоквијум/
смотра

Инструмент новембар/децембар

Колоквијум/
смотра

Годишњи
испити

Укупан
број

Разред
од 1. до
10.разреда
(3. и 6. разред**)
од 4. до 10.
разреда

март

мај-јун

3

/

мај-јун

2

мај-јун

2

од 2. до
10.разреда

Камерна
музика

децембар

Солфеђо

децембар/јануар

Упоредни
клавир

децембар/јануар

/

мај-јун

2

I-IV година
учења

Читање с
листа

децембар/јануар

/

јун

2

од 4. до
10.разреда

Теорија
музике

/

/

мај/јун

1

1. и 7. разред

/

/

мај /јун

1

10.разред

/

/

јун

1

од 7. до 9.
разреда

/

/

јун

1

10. разред

Хармонија
Историја
музике
Национална
историја
музике

Табела 13 – Динамика колоквијума/смотри и годишњих испита
*Колоквијум – провера – испит у коме учествују представници ФМУ; смотре – провера у којој учествују
представници наставника Школе.
**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 се организују 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, као и на колоквијуму најмање два пута годишње. Тиме се стичу услови и право
за полагање годишњег испита из инструмента као главног предмета. Ученици
награђени на републичким и интернационалним такмичењима, на предлог Стручног
већа за музичке предмете, могу бити ослобођени полагања годишњег испита.
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Организација рада према календару
Министарства просвете за школску 2019/20.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
У току школске године ученици имају три распуста:
• Зимски распуст има два дела:
први део- од 30. децембра 2019.године до 7.јануара 2020.године
други део- од 3.фебруара до 14.фебруара 2020.године
• Пролећни распуст – од 15.априла до 20. априла 2020.године
• Летњи распуст – од 21. јуна до 31.августа 2019.године
Прво полугодиште траје од 2.септембра 2019.године до 31.јануара 2020.године.
Друго полугодиште траје од 18.фебруара 2020.године до 19.јуна 2020.године.
Друго полугодиште се, за ученике 10. разреда музичке и општеобразовне наставе,
завршава 22. маја 2020.године.
Друго полугодиште се, за ученике 6.разреда музичке и 8.разреда општеобразовне
наставе, завршава 29.маја 2020.године.
У школи се радно празнује (наставни дани):
• Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату – 21. октобар
• Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом
светском рату – 22. април
• Дан победе – 9. мај
У школи се радно празнује (без одржавања наставе):
• Свети Сава - 27. јануар
• Видовдан – 28. јун
Државни празници:
• Дан потписивања примирја (нерадни дани) – 11. новембар
• Сретење - од 15. до 17. фебруара
Завршетак наставе на крају првог полугодишта је 31. јануара 2020.године
Завршетак другог полугодишта је 19.јуна 2020.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
2019/20.годину.
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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.
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.
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
Планирају се два велика викенда:
ПРВИ ВЕЛИКИ ВИКЕНД : 4-6.10.2019.године
• Надокнада за 4.10.2019.године / радна субота 12.10.2019.године
(распоред од петка)
ДРУГИ ВЕЛИКИ ВИКЕНД: 8-11.11.2019.године
• Надокнада за 8.11.2018.године / радна субота 16.11.2019.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.
Радници школе

Опис- извршилац

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

Број
ангажо
ваних
лица

Директор школе
Уметнички руководилац/наставник
Помоћник директора
Стручни сарадник – психолог
Организатор практичне наставе
Наставници у општеобразовној
настави
Наставници у музичкој настави
Административно – финансијска служба

1
1
1
2
2
19
24

Степен стручне спреме
ош

нк

кв

вкв

ссс

вс

всс

мр
/сп
ец

др

1
1

1
1

1
2
1
18
18

5

1
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9.
10.

а) секретар
б) шеф рачуноводства
в) референт за правне, кадровске и
административне послове
г) референт за финансијско
рaчуноводствене послове
Техничка служба школе
а) домар/ мајстор одржавања
б) домар/ мајстор одржавања- ложач
в) чистачице

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
3

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

Кадровски услови рада
Наставници општеобразовних предмета
Р.б

Презиме и
име наставника

100

Степен
стр.
спреме
VII

100

VII

25

неодређено

5,6,9,10

10/
19

VII

13

неодређено/
одређено

Немачки језик

7,8

11

VII

14

неодређено

Разредна настава

2,4

100

VII

28

неодређено

Разредна настава

1,3

100

VII

2/
32

одређено/
неодређенo

Биологија

6,7,8,9

20

VII

21

неодређено

Биологија

5

10

VII

12

неодређено

5-9

35

VII

17

неодређено

5-8

25

VII

18

неодређено

Физика

6-9

20

VI

7/
15

одређено/
неодређено

Математика

5-8

44

VII

35

неодређено

Хемија

7,8

10

VII

25

неодређено

Ликовна култура

5,6,7

15

VII

22

неодређено

Социологија

10

5

VII

17

неодређено

Психологија

10

10

VII

8

неодређено

Наставни предмет

1.

Антић Весна

2.

Петровић Татјана

Енглески језик

3.

Николић Ана

Енглески језик
Немачки језик

4.

Даца Стевановић

5.

Андрејић Весна
Јована Тодоровић
(замена за Љиљану

6.

Српски језик

Разред у
којима
предаје

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

%
ангаж.

Тодоровић)

7.
8.

9.

Душанка
Радовановић
Маријa Петровић
Боровинa
Весна
Тирменштајн

10. Ивана Гавриловић

Жарко Боровина
11. (замена за Миљанић

Историја и
историја са
историјом
културе и
цивилизације
Географија

Дарка)

12.
13.
14.
15.
16.

Срећко
Тимотијевић
Анкица Ђорђевић
Слађан
Миленковић
Бранислав
Јевремовић
Радмила Радић

Радни
стаж

Статус
р.о.

26

неодређено
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17. Јован Милинковић

Филозофија
Физичко
васпитање

Драгослава
18.
Костандиновић
Жарко Боровина
19. (замена за Манић
Мају)

10

5

VII

25

неодређено

1-10

100

VII

33

неодређено

Информатика и
рачунарство

5-9

25

VII

7/
17

одређено/
неодређено

Верска настава

5,6,7,8,9,
10

30

VII

9

уговор о
извођењу
наставе

20. Зоран Мишковић

Табела 15– Наставници општеобразовних предмета

Наставници музичких теоријских предмета
Р.б.

Презиме и
именаставника

1.

Дуња Савић
(замена за Илић
Марију)

2.

Наставни предмет

Разред

%
Ангаж.

ССС

Р.С.

Статус
р.о.

Теорија музике/Национална
историја музике/ Хармонија

6,7/10/8,9,10

50

VII/
VI

0/
11

одређено/
неодређено

припремни
1,2,3,4,6 ,9,
10

100

VII

13

неодређено

5,7,8/7,8,9/7/9,10/9,10

100

VII

21

неодређено

Ирена
М.Милошевић

Горан
Миљковић

3.

Солфеђо

Солфеђо/ Историја
музике/Музички
инструменти/Контрапункт/
Музички облици

Табела 16– Наставници музичких теоријских предмета

Наставници инструменталне и теоријске музичке наставe
Р.б.

Презиме и
име наставника

Наставни
предмет

Разред у
којима
предаје

%
анга
ж.

ССС

Р.С.

Статус
р.о.

1.

Оливера М. Хиршер

виолина

2,4,5,8.

100

VII

25

неодређено

виолина

2,4,5,7,9,10.

100

VII/2

28

неодређено

2.

Божидар
Радосављевић
Игор Вaсиљевић

3.

( замена за Јовић
Данијелу)

виолина

1,2,4,7,8.

100

VII

7/
15

одређено/
неодређено

4.

Милица Младеновић
Драгутин
Младеновић

виолина

1,5,6,7,9.

100

VII

12

неодређено

виолина

2,4,7,8,9.

100

VII

11

неодређено

6.

Даница Гавриловић

виолина

припремни,
5,7,9,10.

100

VII

31

неодређено

7.

Милош Симић

виола

1,6,8.

100

VII/2

14

8.

Немања Живановић

виола

припремни,
2,3,8,9.

100

VII

2

неодређено
одређено

9.

Невена Бусарац

виолончело

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

VII

11

неодређено

10.

Ивовић Жељко

Виолончело/
Мали
oркестар/

5,6,7/4,5,6/
4-10

100
50/
20/
30

VII

9

неодређено

5.
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Читање
партитура

11.

Божа Сарамандић

12.

Душан Здравковић
(замена за Благојевић
Александра)

виолончело

9,10

30

VII

31

уговор о
извођењу
наставе

Контрабас/
камерна
музика/
читање
партитура

1,9/8,9,10/9

65/
30/
5

VII

2/
13

одређено/
неодређено

4-10/7-10

80/
20

VII

8

неодређено

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

100/
(30/
70)

VII/
VII/
VII

6/
2/
11

неодређено/
одређено/
одређено

VII

2

одређено

13.

Драган Мирчић

читање
партитура/
Велики
оркестар

14.

Милица Mихаиловић
(замена Mилош
Чорлија, Симонида
Пешић)

камерна
музика

15.

Милош Чорлија

Камерна
музика/
Средњи
оркестар/
виолина

7,8,9,10.

16.

Ели Крстева

Виолончело

припремни,
2,4,6,8,10

100

VII/2

7

одређено

17.

Јелена Василијевић
(замена за Илић Марију

Упоредни
клавир

3,4,5,6,7,8

100

VII

9/
11

одређено/
неодређено

3,4,5,6,7,8

100

VII/2

20

неодређено

30

VIII

30/
20/
60

50%)

18.

Ненад Милошевић

Упоредни
клавир

19.

Драган Ђорђевић

Виолончело

10

15

уговор о
извођењу
наставе

Табела 17 – Наставници инструменталне и теоријске наставе

Клавирски сарадници
Р.б.

о1.

Презиме и име наставника

Јована Николић

%
ангажовања

Степен
стр.
спреме

Радни
стаж

100

VII

1

одређено

100

VII/2
VII/2

26

100
30

VIII

32

неодређено
неодређено
уговор о извођењу
наставе

Статус р.о.

(замена за Теу Андријић)

2.
3.
4.

Зоран Гавриловић
Милица Пап
Радмила Стојановић

9

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

14

неодређено

2.

Зорана Првуловић
Мирчић

помоћник директора

100

VII

29

неодређено

3.

Мирјана Паунковић

секретар

50

VII

9

неодређено

4.

Александра
Милoвановић

шеф рачуноводства

50

VII

2

одређено

50/50

VII

6

одређено

50

VII

15

50

VI

0

одређено

Р.б.

стручни сарадникпсихолог/
организатор практичне
наставе
стручни сарадникпсихолог
организатор практичне
наставе

5.

Ивана Ћирић

6.

Јасна М. Стојановић

7.

Александра
Тодоровић

8.

Татјана Миљанић

референт за финансијско
књиговодствене послове

50

IV

23

одређено

9.

Радица Алексић

референт за
административно правне
послове

50

VI

28

неодређено

10.

Милан Рамадановић

домар

100

IV

3

одређено

11.

Љиљана Рошковић

чистачица

100

II

30

неодређено

12.

Радосављевић
Славија

чистачица

100

II

39

неодређено

13.

Стојановић Злата

чистачица

100

II

30

неодређено

14.

Добросављевић
Небојша

ложач

100

III

1

одређено

неодређено

Табела 19 – Ваннаставно особље

УЧЕНИЦИ
Списак ученика према разредима музичке и општеобразовне наставе
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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.

Презиме и име ученика

разред на МН

разред на ООН

инструмент

Павловић Лена
Јовановић Андреј
Обрадовић Милица
Станковић Милица
Стаменковић Магдалена
Филиповић Петра
Гајић Даница
Милетић Уна
Младеновић Јован Јан
Милеуснић Андреј
Јовановић Михајло
Јовановић Николина
Марковић Мира
Стојадиновић Леона
Станковић Марија
Ђорђевић Анђела
Трипковић Јелена
Радивојевић Максим
Шуља Ника
Зорић Лена
Пјевовић Вук
Тодоровић Искра
Карић Дамир
Ђокић Александра
Кобилић Ариф
Ненадовић Дуња
Радивојевић Марија
Танасковић Хана
Шеровић Ивана
Ристовић Лазар
Ковачевић Даница
Ђорђевић Марко
Киш Лара
Јовановић Теона
Комленић Нађа
Богдановић Елена
Шеровић Бојана
Миљковић Динка
Марковић Маја
Срејић Дарија
Тамбурић Жељко
Адамовић Урош
Станковић Мина
Медан Марта
Јанеш Ања
Смиљанић Јована
Пешић Стојанка
Трујановић Елвис
Петковић Ања
Спасојевић Матија
Бићанин Љубица
Божић Марија

Припремни програм

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

виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолончело
виолончело
виолина
виолина
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виола
контрабас
виолончело
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолончело
виолина
виола
виолина
виолончело
виолина
виолончело
виолончело
виолина
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
24
виола
виола

Припремни програм
Припремни програм
Припремни програм
Припремни програм
Припремни програм

1.разред
1.разред
1.разред
2.разред
2.разред
2.разред
2.разред
2.разред
2.разред
2.разред
2.разред
2.разред
2.разред
3.разред
1/3.разред
3.разред
4.разред
4.разред
4.разред
4.разред
4.разред
4.разред
4.разред
4.разред
5.разред
5.разред
5.разред
5.разред
5.разред
6.разред
6.разред
6.разред
6.разред
6.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
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53.
54.
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.

Вучовић Софија
Радојковић Лука
Јовановић Маша
Липановић Петра
Ђорђевић Надежда
Вељковић Срђан
Митровић Милица
Антић Кристина
Стојковић Дуња
Удовић Јована
Младеновић Нађа
Ковачевић Јована
Марић Марко
Јанковић Ања
Јанковић Марија
Ристановић Сара
Кали Марија
Ђокић Милан
Станковић Вељко
Тамбурић Драгош
Поповић Љубиша
Трујановић Милана
Радивојевић Петар
Буљанчевић Катарина
Лучковић Валентина
Маричић Николина
Чачић Јелисавета

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

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

виолина

Табела 20 – Ученици у школској 2019/20.години

Након пријемног испита, који је одржан 8.6.2019.године, Школу за музичке таленте
уписало је 9 ученика и укупан број ученика на почетку школске 2019/2020.године је
79.
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

4

2

3

10

5

7

4

4

11

12

17

79

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

6

3

10

3

8

5

5

9

12

12

6

79

Табела 22 – Преглед ученика Школе за музичке таленте по разредима музичке наставе

РАСПОДЕЛА УЧЕНИКА ПО КЛАСАМА НАСТАВНИКА
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Наставник Божидар Радосављевић

Наставник

Даница Гавриловић

1.

Маричић Николина

10.разред

1.

Радивојевић Петар

10.разред

2.

9.разред
7. разред
5.разред

2.

4.

Јанковић Марија
Јанеш Ања
Киш Лара

4.

Трујановић Милана
Кали Марија
Трујановић Елвис

10. разред
9.разред
7.разред

5.

Кобилић Ариф

4.разред

5.

Ђорђевић Марко

5.разред

6.

Трипковић Јелена

2.разред

6.

Обрадовић Милица

припремни 1

7.

Јовановић Андреј

припремни 1

3.

3.

Наставник Оливера Милић Хиршер

Наставник

Игор Васиљевић

1.

Вучовић Софија

8.разред

1.

Митровић Милица

8.разред

2.

Комленић Нађа

5.разред

2.

Ђорђевић Надежда

8.разред

3.

Ненадовић Дуња

4.разред

3.

Смиљанић Јована

7.разред

4.

Ристовић Лазар

4.разред

4.

Танасковић Хана

4.разред

5.

Јовановић Николина

2.разред

5.

Радивојевић Максим

2.разред

6.

Ђорђевић Анђела

2.разред

6.

Гајић Даница

1.разред

7.

Станковић Марија

2.разред

Наставник Милица Младеновић

Наставник

Драгутин Младеновић

1.

Ристановић Сара

9.разред

1.

Удовић Јована

9.разред

2.

Петковић Ања

7.разред

2.

Стојковић Дуња

8.разред

3.

Медан Марта

7.разред

3.

Пешић Стојанка

7.разред

4.

Шеровић Бојана

6.разред

4.

Ђокић Александра

4.разред

5.

Ковачевић Даница

5.разред

5.

Шеровић Ивана

4.разред

6.

Милетић Уна

1.разред

6.

Шуља Ника

2.разред

Наставник Милош Чорлија

Наставник Милош Чорлија

1.

Вељковић Срђан

8.разред

3.

Јанковић Ања

9.разред

2.

Адамовић Урош

7.разред

4.

Спасојевић Матија

8.разред

виола
Наставник

Милош Симић

Наставник

Немања Живановић

1.

Божић Марија

8.разред

1.

Ковачевић Јована

9.разред

2.

Бићанин Љубица

8.разред

2.

Марић Марко

9.разред

3.

Радојковић Лука

8.разред

3.

Јовановић Маша

8.разред
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4.

Богдановић Елена

6.разред

4.

Зорић Лена

3.разред

5.

Марковић Маја

6.разред

5.

Марковић Мира

2.разред

6.

Маденовић Јован Јан

1.разред

6.

Припремни 2

7.

Стаменковић
Магдалена
Павловић Лена

8.

Станковић Милица

Припремни 1

Припремни 1

виолончело
Наставник Невена Бусарац

Наставник Жељко Ивовић

1.

Лучковић Валентина

10.разред

1.

Станковић Мина

7.разред

2.

Младеновић Нађа

9.разред

2.

Миљковић Динка

6.разред

3.

Антић Кристина

8.разред

3.

Јовановић Теона

5.разред

4.

Тамбурић Жељко

7.разред

4.

Мали оркестар

5.

Карић Дамир

4.разред

5.

Читање партитура

6.

Тодоровић Искра

3.разред

7.

Јовановић Михајло

2.разред

Наставник Драган Ђорђевић,
уметнички руководилац
1. Лучковић Валентина
10.разред
2.

Чачић Јелисавета

Наставник

10.разред

Ели Крстева

Наставник

Божа Сарамандић

1.

Чачић Јелисавета

10.разред

1.

Буљанчевић Катарина

10.разред

2.

Липановић Петра

8.разред

2.

Тамбурић Драгош

9.разред

3.

Срејић Дарија

6.разред

4.

Радивојевић Марија

4.разред

5.

Милеуснић Андреј

2.разред

6.

Стојадиновић Леона

2.разред

7.

Филиповић Петра

припремни 2

контрабас
Наставник Александар Благојевић
(замена Душан Здравковић)
1. Ђокић Милан
9.разред
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2.

Поповић Љубиша

9.разред

3.

Станковић Вељко

9.разред

4.

Пјевовић Вук

1.разред

5. Читање партитура
6. Камерна музика

Читање партитура (виолина) и
Велики оркестар
Наставник Драган Мирчић
1.

Наставник Драган Мирчић

Читање партитура

1.

Оркестар

Камерна музика
Наставник Милица Михаиловић
(замена Милош Чорлија)
Камерна музика

Наставник Милица Михаиловић
(замена Симонида Пешић)
Камерна музика

Наставник Милош Чорлија
Оркестар
Табела 23 – Класе наставника

Камерни састави
Састав 1- Mилош Чорлија
Николина Маричић, 10.разред
Марија Јанковић, 9. разред
Јована Ковачевић, 9. разред
Јелисавета Чачић, 10.разред

Састав 3- Милица Михаиловић
(замена Душан Здравковић)
Јована Удовић, 9.разред
Марија Кали, 9. разред
Валентина Лучковић, 10.разред
Љубиша Поповић, 9.разред

Састав 5- Милош Чорлија
Дуња Стојковић, 8.разред
Стојанка Пешић, 7. разред

Састав 2 – Милица Михаиловић
(замена Душан Здравковић)
Петар Радивојевић, 10.разред
Милана Трујановић, 10.разред
Марко Марић, 9.разред
Катарина Буљанчевић, 10.разред
Милан Ђокић, 9.разред

Састав 4- Милош Чорлија
Ања Јанковић, 9.разред
Сара Ристановић, 9.разред
Маша Јовановић, 8.разред
Кристина Антић, 8.разред

Састав 6 – Милица Михаиловић
(замена Симонида Пешић)
Срђан Вељковић, 8.разред
Софија Вучовић, 8. разред
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Марија Божић, 8.разред
Петра Липановић, 8.разред

Елвис Трујановић, 8. разред
Лука Радојковић, 8.разред
Драгош Тамбурић, 9.разред

Састав 7 - Милица Михаиловић

Састав 8- Милица Михаиловић

(замена Душан Здравковић)

(замена Симонида Пешић)

Матија Спасојевић, 8. разред
Надежда Ђорђевић, 8. разред
Љубица Бићанин, 8. разред
Нађа Младеновић, 9.разред
Вељко Станковић, 9.разред

Милица Митровић, 8.разред
Јована Смиљанић, 7.разред
Ања Јанеш, 7. разред
Мина Станковић, 7. разред

Састав 9- Милица Михаиловић

Састав 10- Милица Михаиловић

(замена Симонида Пешић)

(замена Симонида Пешић)

Урош Адамовић, 7.разред
Ања Петковић, 7.разред
Марта Медан, 7.разред
Жељко Тамбурић, 7.разред

Бојана Шеровић, 6.разред
Нађа Комленић, 5.разред
Маја Марковић, 6.разред
Елена Богдановић, 6.разред
Дарија Срејић, 6.разред
Динка Миљковић, 6.разред

Састав 11- Милица Михаиловић

Састав 12- Милица Михаиловић

(замена Симонида Пешић)

(замена Симонида Пешић)

Даница Ковачевић, 5.разред
Марко Ђорђевић, 5.разред
Лара Киш, 5.разред
Теона Јовановић, 5.разред

Ариф Кобилић, 4.разред
Лазар Ристовић, 4. разред
Дуња Ненадовић, 4.разред
Марија Радивојевић, 4.разред

Састав 13 - Милица Михаиловић
(замена Симонида Пешић)
Александра Ђокић, 4.разред
Ивана Шеровић, 4.разред
Хана Танасковић, 4. разред
Дамир Карић, 4.разред
Табела 24 – Камерни састави

МАЛИ ОРКЕСТАР
наставник Жељко Ивовић
Виолине
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Шеровић Бојана
Марковић Маја

6.разред
6.разред

Ђорђевић Марко
Киш Лара
Ковачевић Даница
Комленић Нађа
Ристовић Лазар
Кобилић Ариф
Ненадовић Дуња
Танасковић Хана
Шеровић Ивана
Ђокић Александра

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

Виоле
1.

Богдановић Елена

6.разред

2.

Зорић Лена

3.разред

Виолончело
1.
2.
3.

Миљковић Динка
Срејић Дарија
Теона Јовановић

6.разред
6.разред
5.разред

4.
5.

Карић Дамир
Радивојевић Марија

4.разред
4.разред

Контрабас
1.

Пјевовић Вук

1.разред

Табела 25 – Чланови Малог оркестра

СРЕДЊИ ОРКЕСТАР
наставник Милош Чорлија

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

Удовић Јована
Вучовић Софија
Ђорђевић Надежда
Митровић Милица
Смиљанић Јована
Трујановић Елвис
Адамовић Урош
Јанеш Ања
Медан Марта
Петковић Ања

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

Виоле
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1.
2.
3.

Марић Марко
Бићанин Љубица
Радојковић Лука

9.разред
8.разред
8.разред

Виолончело
1.
2.
3.
4.
5.

Младеновић Нађа
Антић Кристина
Липановић Петра
Станковић Мина
Тамбурић Жељко

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

Контрабас
1.

Станковић Вељко

9. разред

Табела 26 – Чланови Средњег оркестра

ВЕЛИКИ ОРКЕСТАР
наставник Драган Мирчић

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

Маричић Николина
Радивојевић Петар
Трујановић Милана
Јанковић Ања
Јанковић Марија
Кали Марија
Ристановић Сара
Вељковић Срђан
Спасојевић Матија
Стојковић Дуња
Пешић Стојанка

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

Виоле
1.
2.
3.

Ковачевић Јована
Божић Марија
Јовановић Маша

9.разред
8.разред
8.разред

Виолончело
1.
2.
3.
4.

Буљанчевић Катарина
Лучковић Валентина
Чачић Јелисавета
Тамбурић Драгош

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

Контрабас
1.
2.

Поповић Љубиша
Ђокић Милан

9. разред
9. разред

Табела 27 – чланови Великог оркестра

31

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година

УПОРЕДНИ КЛАВИР
Ненад Милошевић
кабинет број 25
Презиме и име ученика

разред

1.

Зорић Лена

први

2.

Пјевовић Вук

први

3.

Кобилић Ариф

други

4.

Радивојевић Марија

други

5.

Ристовић Лазар

други

6.

Танасковић Хана

други

7.

Шеровић Ивана

други

8.

Јовановић Теона

трећи

9.

Ковачевић Даница

трећи

10. Шеровић Бојана

четврти

11. Адамовић Урош

седми /факултативно

12. Радојковић Лука

четврти (осми /факултативно)

Јелена Василијевић
кабинет број 33
Име и презиме ученика

разред

1.

Тодоровић Искра

први

2.

Ђокић Александра

други

3.

Карић Дамир

други

4.

Ненадовић Дуња

други

5.

Ђорђевић Марко

трећи

6.

Киш Лара

трећи

7.

Комленић Нађа

други и трећи

8.

Богдановић Елена

четврти

9.

Марковић Маја

први и други

10. Миљковић Динка

трећи и четврти

11. Срејић Дарија

четврти

12. Јанеш Ања

трећи и четврти (седми/факултативно)

13. Петковић Ања

први и други (седми/факултативно)
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14. Вучовић Софија

трећи и четврти (осми/факултативно)

Табела 28 – Расподела ученика према класама наставника предмета Упоредни клавир
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СПИСАК УЧЕНИКА ПРЕМА РАЗРЕДИМА МУЗИЧКЕ И ОПШТЕОБРАЗОВНЕ НАСТАВЕ
СА РАЗРЕДНИМ СТАРЕШИНАМА И ПРЕДМЕТНИМ НАСТАВНИКОМ
Р.б.

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

Презиме и име
Павловић Лена
Јовановић Андреј
Обрадовић Милица
Станковић Милица
Стаменковић Магдалена
Филиповић Петра
Гајић Даница
Милетић Уна
Младеновић Јован Јан
Милеуснић Андреј
Јовановић Михајло
Јовановић Николина
Марковић Мира
Стојадиновић Леона
Станковић Марија
Ђорђевић Анђела
Трипковић Јелена
Радивојевић Максим
Шуља Ника
Зорић Лена
Пјевовић Вук
Тодоровић Искра
Карић Дамир
Ђокић Александра
Кобилић Ариф
Ненадовић Дуња

Година
рођења

2013.
2012.
2012.
2012.
2011.
2011.
2010.
2010.
2010.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2009.
2010.
2008.
2009.
2008.
2008.
2009.
2007.
2007.

Разред МН
Припремни
Припремни
Припремни
Припремни
Припремни
Припремни
1.разред
1.разред
1.разред
2.разред
2.разред
2.разред
2.разред
2.разред
2.разред
2.разред
2.разред
2.разред
2.разред
3.разред
3.разред
3.разред
4.разред
4.разред
4.разред
4.разред

Разредни
старешина на
мн
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић
Ирена М. Милошевић

Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Ненад Милошевић

Разред ООН

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

Разредни
старешина на оон

Класа

Јована Тодоровић

Немања Живановић

Јована Тодоровић
Јована Тодоровић
Јована Тодоровић
Весна Андрејић
Весна Андрејић
Јована Тодоровић
Јована Тодоровић
Јована Тодоровић
Весна Андрејић
Весна Андрејић
Весна Андрејић
Весна Андрејић
Весна Андрејић
Весна Андрејић
Весна Андрејић
Весна Андрејић
Весна Андрејић
Весна Андрејић
Весна Tирменштајн
Весна Tирменштајн
Весна Тирменштајн
Весна Тирменштајн
Весна Тирменштајн
Весна Тирменштајн
Весна Тирменштајн

Даница Гавриловић
Даница Гавриловић
Немања Живановић
Немања Живановић
Ели Крстева
Игор Васиљевић
Милица Младеновић
Милош Симић
Ели Крстева
Невена Бусарац
Оливера М. Хиршер
Немања Живановић
Ели Крстева
Оливера Милић Хиршер
Оливера Милић Хиршер
Божидар Радосављевић
Игор Васиљевић
Драгутин Младеновић
Немања Живановић
Душан Здравковић
Невена Бусарац
Невена Бусарац
Драгутин Младеновић
Божидар Радосављевић
Оливера Милић Хиршер

Инструмент
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолончело
виолончело
виолина
виолина
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виола
контрабас
виолончело
виолончело
виолина
виолина
виолина
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106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.

Радивојевић Марија
Танасковић Хана
Шеровић Ивана
Ристовић Лазар
Ковачевић Даница
Ђорђевић Марко
Киш Лара
Јовановић Теона
Комленић Нађа
Богдановић Елена
Шеровић Бојана
Миљковић Динка
Марковић Маја
Срејић Дарија
Тамбурић Жељко
Адамовић Урош
Станковић Мина
Медан Марта
Јанеш Ања
Смиљанић Јована
Пешић Стојанка
Трујановић Елвис
Петковић Ања
Спасојевић Матија
Бићанин Љубица
Божић Марија
Вучовић Софија
Радојковић Лука
Јовановић Маша
Липановић Петра
Ђорђевић Надежда

2007.
2007.
2007.
2007.
2007.
2006.
2006.
2006.
2006.
2005.
2005.
2005.
2005.
2004.
2004.
2004.
2004.
2005.
2004.
2004.
2005.
2004.
2004.
2004.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.
2003.

4.разред
4.разред
4.разред
4.разред
5.разред
5.разред
5.разред
5.разред
5.разред
6.разред
6.разред
6.разред
6.разред
6.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
8.разред
8.разред
8.разред

Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Ненад Милошевић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић

6.разред
6.разред
6.разред
6.разред
6.разред
7.разред
7.разред
7.разред
7.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
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред

Весна Тирменштајн
Весна Тирменштајн
Весна Тирменштајн
Весна Тирменштајн
Весна Тирменштајн
Жарко Боровина
Жарко Боровина
Жарко Боровина
Жарко Боровина
Жарко Боровина
Жарко Боровина
Жарко Боровина
Жарко Боровина
Драгослава Костандиновић
Драгослава Костандиновић
Драгослава Костандиновић
Драгослава Костандиновић
Драгослава Костандиновић
Драгослава Костандиновић
Драгослава Костандиновић
Драгослава Костандиновић
Драгослава Костандиновић
Драгослава Костандиновић
Драгослава Костандиновић

Жарко Боровина
Жарко Боровина
Жарко Боровина
Жарко Боровина
Жарко Боровина
Жарко Боровина
Жарко Боровина

Ели Крстева
Игор Васиљевић
Драгутин Младеновић
Оливера Милић Хиршер
Милица Младеновић
Даница Гавриловић
Божидар Радосављевић
Жељко Ивовић
Оливера М. Хиршер
Милош Симић
Милица Младеновић
Жељко Ивовић
Милош Симић
Ели Крстева
Невена Бусарац
Милица Младеновић
Жељко Ивовић
Милица Младеновић
Божидар Радосављевић
Игор Васиљевић
Драгутин Младеновић
Даница Гавриловић
Милица Младеновић
Драгутин Младеновић
Милош Симић
Милош Симић
Оливера МилићХиршер
Милош Симић
Немања Живановић
Ели Крстева
Игор Васиљевић

виолончело
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолончело
виолина
виола
виолина
виолончело
виолина
виолончело
виолончело
виолина
виолончело
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виолина
виола
виола
виолина
виола
виола
виолончело
виолина
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137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Вељковић Срђан
Митровић Милица
Антић Кристина
Стојковић Дуња
Удовић Јована
Младеновић Нађа
Ковачевић Јована
Марић Марко
Јанковић Ања
Јанковић Марија
Ристановић Сара
Кали Марија
Ђокић Милан
Станковић Вељко
Тамбурић Драгош
Поповић Љубиша
Трујановић Милана
Радивојевић Петар
Буљанчевић Катарина
Лучковић Валентина
Маричић Николина
Чачић Јелисавета

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

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
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред
10.разред

Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Жељко Ивовић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић
Горан Миљковић

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

Жарко Боровина
Жарко Боровина
Жарко Боровина
Жарко Боровина
Жарко Боровина

Милица Младеновић
Игор Васиљевић
Невена Бусарац
Драгутин Младеновић
Драгутин Младеновић
Невена Бусарац
Немања Живановић
Немања Живановић
Милош Чорлија
Божидар Радосављевић
Милица Младеновић
Даница Гавриловић
Душан Здравковић
Душан Здравковић
Божа Сарамандић
Душан Здравковић
Даница Гавриловић
Даница Гавриловић
Божа Сарамандић
Невена Бусарац
Божидар Радосављевић
Ели Крстева

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

Табела 29 – Списак ученика
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Норматив недељног фонда часова наставника општеобразовне наставе у школској 2019/20.години
НЕПОСРЕДНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА

ОСТАЛИ ПОСЛОВИ

Р.Б.
1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме

ОН

ДП

ДД

ДЖ

СКЦ

ПП

ПР

СУ

СР

ВД

РСВ

Укупно

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

19
18
6
5

1
1

1
1

1
2
1

2
2

2
2

0,5

1
1
0.5
0.5

1
1
0,5

0,5

10
10
3
2,5

1
1
0,5
0,5

1
1
0.5
0.5

40
40
12
10

Тимотијевић Срећко

8

1

1

1

1

4

0.5

0,5

1

18

6.

Костандиновић Драгослава

20

1

скд 2

пст
1

сзу 1

10

1

1

1

1

40

7.
9.

Тирменштајн Весна
Боровина Жарко (Миљанић
Дарко)
Ђорђевић Анкица
Милинковић Јован
Радовановић Душанка
Петровић – Боровина Марија
Радић Радмила
Миленковић Слађан
Јевремовић Бранислав
Андрејић Весна
Тодоровић Јована
Боровина Жарко (Манић
Маја)
Мишковић Зоран

7

2

3,5

0.5

1

0,5

0.5

15

4

1

2

0.5

0,5

0,5

0.5

9
4
2
8
4
4
6
2
40
40

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.
19.
20.
21.

ЧОС

2
1
4
2
2
3
1
12
12

2
2

5

2

6

ПУ

1

0,5
0.5
0,5
1
6
6

3
2

2
2

1
0,5
2
1
1
1,5
0,5
6
6

2
2

2
2

0,5

0,5

2,5

2

3

ШВ

1
1

2
2

1
1

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

0,5

1

0,5

0,5

13

0,5

0,5

12

0.5

0.5
0.5

1

Табела 30 – Норматив недељног фонда наставника општеобразовне наставе
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Норматив недељног фонда часова наставника музичке наставе у школској 2018/19.године
Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година
Непосредни рад са ученицима

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

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

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
Ивовић Жељко –
виолончело/оркестар/читање с листа
Крстева Ели - виолончело
Сарамандић Божа - виолончело
Благојевић Александар –замена
Здравковић Душан - контрабас/читање
с листа/камерна музика
Мирчић Драган – оркестар/читање с
листа
Чорлија Милош – виолина/камерна
музика/оркестар
Ђорђевић Драган – виолончело
Пешић Симонида- камерна музика
Милошевић Ненад – упоредни клавир
Василијевић Јелена – упоредни клавир
Гавриловић Зоран – корепетиција
Пап Милица - корепетиција
Николић Јована - корепетиција
Стојановић Радмила
Милошевић Младеновић Ирена солфеђо

ОН

ЧРС

22
24
24
24
24
24
24
24
24
22

1

ДП

ДД

1

24
8
24

22
22
8
14
24
24
20
20
20
6
20

кд 2
кд 2

кд 1
1
кд 2
кд 2
кд 2
кд 1
1

ПТ

ПП

1

ВД

ШВ

СР

Укупно

1

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

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

1
1
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
1

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

1
0,5
1

10
4
10

1

1

2

0,5

1

1

2

0,5
0,5
0,5

0,5

40
13
40

1

10

1

1

1

1

1

40

1

10

1

1

2

0,5

0,5

40

3
7
10
10
10
10
10
3
10

0,5
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
3
3
3
1.5
1

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

0,5
1

1

Остали послови
РСВ
СУ
ИИ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
0,5
1

ПР

2,5
2,5
2,5
1
1

1

1
0.5

1

13
28
40
40
40
40
40
13
40
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25.
26.

Миљковић Горан – група теоријских
предмета
Илић Марија – замена Савић Дуња
(група теоријских предмета 50%) и
Василијевић Јелена(упоредни клавир
50%)

20

1

22

1

1

1

1

1

10

1

1

2

1

1

40

10

1

1

2

1

1

40

Табела 31 – Норматив недељног фонда за наставнике музичке наставе
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, пријемни и остале провере знања)
СР - сарадња са родитељима
ДП - допунска,
ДД - додатна настава
ШВ - шеф стручног већа
ВД – вођење школске документације и изд.јав.исправа
ПТ - припрема ученика за такмичење
СТУ - стручно усавршавање
КД - културна делатност
ОП - остали послови
СР - сарадња са родитељима
СКД - спортска и културна делатност
ПСТ – припрема за спортска такмичења
СЗУ - сарадња са здравственим установама
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Структура и распоред обавеза васпитача у школској 2019/20.години
Име и презиме

ПУУ

ВР

ДЖ

СР

СВ

СУ

РСО

СЗУ

ПУ

ВД

МНТ
КВС

ПР

Укупно

1

5

40

1.

Ђорђевић Марина

3

10

10

1

5

1

1

1

1

1

2.

Ђорђевић Дејан

4

10

10

1

5

1

1

1

1

1

5

40

3.

Николић Горан

4

10

10

1

5

1

1

1

1

1

5

40

4.

Радуловић Гордана

1

6

4

1

1

1

1

1

1

3

20

5.

Вулић Александра

1

5

10

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,5

22

6.

Гавриловић Ивана

2

10

0,5

1.5

0,5

0,5

0,5

7.

Николић Ана

4

10

0,5

3

0,5

0,5

0,5

8.

Белошевић Јелена

2

8

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0.5

16

0,5

20
14

Табела 32 – 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 – рад у стручним органима
ДЗ – сарадња са Домом здравља
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ПУ – праћење ученика (концерти, гостовања, турнеје)
ВД – вођење документације
МНТ – менторство
КВС– координатор васпитне службе
ПР – припрема

ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
Недељни распоред радног времена директора
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
СВЕГА:

Садржаји рада
Директор
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, ЗМБШС, Министарством 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

Број
сати
5
5
2
3
5

2
6
3
2
4
2
1
40

Табела 33 – Недељни распоред радног времена директора
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Ред.број
1.
2.

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

Садржаји рада
Помоћник директора
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:

Број
сати
5
5

5
3
4
3
5
5
5
40

Табела 34 – недељни распоред рада помоћника директора

Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.

Садржаји рада
Стручни сарадник/психолог
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

Број
сати
6
10
5
2
1
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
СВЕГА:

Сарадња са родитељима
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
1
2
10
40

Табела 35– недељни распоред рада стручног сарадника

Недељни распоред радног времена административног, књиговодственог и помоћно-техничког особља
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Садржаји рада
Секретар школе
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 сарадњи са директором

Број
сати
10
6
6
3
3
1
2

2
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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

9.
10.
СВЕГА:

3
4
40

Табела 36- Недељни распоред радног времена административног, књиговодственог и помоћно-техничког особља

Ред.број

1.
2.
3.

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

Садржаји рада
Шеф рачуноводства
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 координација 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

СВЕГА:

Број
сати
5
1

1
3
10
5
1
1
13
40

Табела 37 – недељни распоред радног времена шефа рачуноводства

44

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година
Ред.број Садржаји рада

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

Број
сати

Технички секретар
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
Води евиденцију о уписаним и исписаним ученицима, као и о преводницама и
извештајима о упису ученика у Школу и Дом
Пријављује децу на 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

СВЕГА:

10
2
3
4
5
4
4
5
1
1
1
40

Табела 38 – Недељни распоред радног времена техничког секретара

Ред.број Садржаји рада

1.
2.
3.

Домар / мајстор одржавања
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

Број
сати
15
3
3
45
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4.
5.

6.

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

СВЕГА:

1
10

8
40

Табела 39– Недељни распоред радног времена домара

Ред.број

1.
2.
3.
4.
5.

Садржаји рада
Домар / мајстор одржавања – ложач
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

Број
сати
18
2
2
10
5

траву, чисти снег..)

6.
7.

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

СВЕГА:

1
2
40

Табела 40 – Недељни распоред радног времена домара /мајстора одржавања - ложача

Ред.број

Садржаји рада

1.

Чистачица
Одржавање чистоће Школе - ходника, учионица, кабинета, канцеларија, тоалета,

Број
сати
30
46
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2.
3.
4.

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

СВЕГА:

3
3
4
40

Табела 41 – Недељни распоред радног времена чистачице

Ред.број

Садржаји рада

6.

Референт за финансијско рачуноводствене послове
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 налога 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

1.
2.
3.

4.
5.

Број
сати
6
6
5

5
2
6
4

8.

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

СВЕГА:

6
40

Табела 42 – Недељни распоред радног времена референта за финансијско руководствене послове
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Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Садржаји рада
Магационер/ економ – шеф службе исхране
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 радних места школе и/или по налогу директора школе

СВЕГА:

Број
сати
4
3
3
4
1
5
20

Табела 43 – Недељни распоред радног времена економа

Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.

Садржаји рада
Референт за правне, кадровске и административне послове
Вођење материјалног књиговодства
Евиденција корисника дома и ученика школе и пренос података Сектору за
ученички стандард путем апликације;
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

СВЕГА:

Број
сати
5
3
5
5
2
20

Табела 44– Недељни распоред радног времена референта за адмистративно праве послове
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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:
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).
Глобални план наставник предаје стручном сараднику школе до почетка школске
године, а оперативни у складу са динамиком реализације.
1.
2.
3.
4.
5.

При распоређивању наставних јединица важно је водити рачуна о корелацији са
осталим предметима и активностима датим у Годишњем плану рада.
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РАСПОРЕД ЧАСОВА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ У КОМБИНОВАНИМ ОДЕЉЕЊИМА
Име и презиме
наставника + предмет

ПОНЕДЕЉАК (пре подне)
1

2

3

4

5

1.

ов

ср

м

уч

уч

3.

ов

ср

2.

ов

ср

гв

4.

ов

ср

Јована
Тодоровић

УТОРАК (пре подне)
6

1

2

3

4

5

ск

ср

м

рч

м

ск

м

ср

дп

сн

м

пд

ср

м

СРЕДА (по подне)
6

1

2

3

уч

лк

сн

уч

рч

ср

лк

гв

ср

уч

рч

ср

м

лк

пд

рч

уч

ср

лк

дд

4

5

ср

дп

ЧЕТВРТАК (пре подне)
6

1

пд

2

3

м

ср

пд

ср

4

5

ПЕТАК (пре подне)
6

1

пн

м

дд

2

3

4

5

6

ср

гв

сн

рд

рд

дд

уч

рд

рд

ср

ск

сн

ср

м

пн

уч

ср

уч

рд

рд

ск

ср

дп

м

дд

ск

уч

м

рд

рд

Весна
Андрејић

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

гв

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Разреди
1
1.
2.

2

3

4

5

ср

м

уч

уч

ср

гв
ср

3.
4.

ср

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

ск

ср

м

рч

уч

фв

лк

сн

е

ср

дп

дп

сн

м

ср

уч

рч

ср

м

лк

е

ск

м

ск

м

ср

уч

рч

ср

лк

гв

пд

е

пд

ср

м

пд

рч

уч

ср

лк

дд

гв

ск

фв

6

фв

фв

1

2

3

4

5

6

1

фв

м

ср

е

пн

сн

ср

м

фв

пн

с

фв

пд

ср

м

дп

ср

ср

дп

м

фв

е

2

3

4

5

6

ср

гв

сн

рд

рд

уч

ср

уч

рд

рд

дд

уч

рд

рд

м

рд

рд

ск

Табела 45 - Распоред часова ученика комбинованих разреда
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Распоред часова општеобразовне наставе од петог до десетог разреда – наставници
Име и презиме
наставника + предмет

ПОНЕДЕЉАК
1

2

3

4

5

1.
раз.

ов

ср

м

уч

уч

3.раз.

ов

ср

Весна
Андрејић

2 раз.

ов

ср

гв

4.раз.

ов

ср

Весна А.

УТОРАК (пре подне)
1

2

уч

лк

сн

уч

рч

ср

лк

гв

ср

уч

рч

ср

м

лк

м

пд

рч

уч

ср

лк

пн

ср

6

5

5

7

7

8

10

Тања П.

е

10

10

8

6

6

7

7

Ана Н.
Даца С./Ана
Н.

е

Срећко Т.

м

Слађан М.

л

Љиљана Т.
(замена Јована Т.)

6

1

2

3

4

5

ск

ср

м

рч

м

ск

м

ср

дп

сн

м

пд

ср

СРЕДА (по подне)
6

3

4

5

ср

дп

ЧЕТВРТАК (пре подне)
6

1

пд

2

3

м

ср

пд

ср

фв

Весна Т.

и

Ивана Г.

г

Жарко Б.

фк

Душанка Р.

б

Марија Б.

б

Анкица Ђ.

х

Јован М.

фл

Бранислав Ј.

сц

Радмила Р.

п

Жарко Б.

ин

Зоран М.

вн

9

10

8

1/3

8

6

1

м

дп

2

3

4

5

6

ср

гв

сн

рд

рд

пн

уч

рд

рд

уч

ср

уч

рд

рд

ск

уч

м

рд

рд
ск

ср

сн

ср

м

гв

ск

ср

дп

м

9

9

6

6

7

10

10

5

дд

дп

9

5

8

8

ск

1

2

3

дд

8

9

9

1

4

дп

4

3

2

ск

ск

8

7

6

5

6

7

9

6

10

5

6

9

рч

5

дп

7/
8

2/
4

пн

5

1/
3

8

5

2/
4

6

9

5

6

7

8

6
9

6

пн

9

7

5

ск

н

Драгослава

4

ПЕТАК (по подне)

7

8

10

5

5

дд

8

7

6

6

5

7

8

5/6

9/
10

рч

1-4

7

8

7

дд

5

6

рч

9

рч

7

8

7
5

5

10

10
8

9

7

6

рч

10

рч

5
10

9

5

6

7

8
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Распоред часова општеобразовне наставе од петог до десетог разреда – по разредима
ПОНЕДЕЉАК

Разреди

УТОРАК

1

2

3

4

5

1

сф

ср

м

уч

уч

2

сф

ср

гв

3

ов

сф

4

ов

ср

6

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

ск

ср

м

рч

уч

фв

лк

сн

е

ср

дп

дп

сн

м

ср

уч

рч

ср

м

лк

е

ск

ср

м

ск

м

ср

уч

рч

ср

лк

гв

пд

е

сф

пд

ср

м

пд

рч

уч

ср

лк

дд

гв

ск

ср

ср

б

б

л

рч

фв

5

фв

6

1

2

3

4

5

фв

м

ср

е

сн

ср

м

фв

пд

фв

ср

м

вн
ср

фв

1

2

3

4

5

6

дд

сф

ср

гв

сн

рд

рд

фв

дд

сф

уч

ср

уч

рд

рд

ср

м

дп

ср

сф

дд

уч

рд

рд

дп

м

фв

е

ск

сф

м

рд

рд

ин

и

фв

ср

н

кг

ср

м

г

е

е

вн

фк

и

кг

м

н

г

г

6

ср

б

ин

е

е

и

фв

л

м

ср

7

фв

ин

б

ср

ср

е

е

м

л

кг

ср

вн

фк

е

фв

рч

ср

м

кг

е

фв

фв

и

ср

ср

вн

и

ср

фв

вн

пс

8

ин

б

9

б

ин

фв

10

фл

е

е

фв

рч

ПЕТАК

пс

6

фв

рч

и

х

рч

вн

фк

и

х

е

е

н

фк

ср

ср

г

н

м

фв

г

н

ср

ср

м

ср

кг

рч

н

кг

Табела 46 – Распоред часова општеобразовне наставе (5-10.разред)
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ЛЕГЕНДА (ЗА РАСПОРЕД ЧАСОВА НА ОПШТЕОБРАЗОВНОЈ НАСТАВИ)
Разредна настава

РЧ – разредни час
СК – секција
КГ – корективна гимнастика
ПН - пројектна настава
ДД – додатна настава
ДП – допунска настава
УЧ – учење
ОВ – отворена врата
Предметна настава
СР – српски језик и књижевност
ФВ – физичко васпитање
КГ-- корективна гимнастика
СК – секција
Е – енглески
Н -- немачки
И – историја
Г – географија
Б -- биологија
М – математика
ФК – физика
Х – хемија
ФЛ – филозофија
П – психологија
СЦ -- социологија
Л – ликовно васпитање
ГВ – грађанско васпитање
ИН – информатика и рачунарство
РЧ – разредни час
ВН – верска настава

Распоред рада наставника на музичкој настави
Инструментална настава
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

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

Марија Јанковић

Ања Јанеш

Марија Јанковић

Ариф Кобилић

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК
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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

Ања Јанеш

Николина Маричић

Лара Киш

Јелена Трипковић

Николина Маричић

Јелена Трипковић

Додатна настава

Додатна настава

Марија Јанковић

Ариф Кобилић

Јелена Трипковић

Николина Маричић

Ариф Кобилић

Ариф Кобилић

Лара Киш

Лара Киш

Лара Киш

Ања Јанеш

Марија Јанковић

Ања Јанеш

Николина Маричић

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

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Лазар Ристовић

Лазар Ристовић

Дуња Ненадовић

Марија Станковић

Дуња Ненадовић

Дуња Ненадовић

Нађа Комленић

Софија Вучовић

Марија Станковић
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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

Анђела Ђорђевић

Анђела Ђорђевић

Николина Јовановић

Анђела Ђорђевић

Марија Станковић

Дуња Ненадовић

Додатна настава

Николина Јовановић

Лазар Ристовић

Николина Јовановић

Софија Вучовић

Лазар Ристовић

Нађа Комленић

Нађа Комленић

Софија Вучовић

Нађа Комленић

Софија Вучовић

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

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

Ивана Шеровић

Стојанка Пешић

Александра Ђокић

Стојанка Пешић

Стојанка Пешић

Матија Спасојевић

Стојанка Пешић

Ивана Шеровић

Ника Шуља

Ника Шуља

Александра Ђокић

Матија Спасојевић

Ивана Шеровић

Матија Спасојевић

Дуња Стојковић

Александра Ђокић

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Ника Шуља

Дуња Стојковић

Јована Удовић
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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

Јована Удовић

Јована Удовић

Дуња Стојковић

Јована Удовић

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

Надежда Ђорђевић

Милица Митровић

Даница Гајић

Јована Смиљанић

Јована Смиљанић

Јована Смиљанић

Максим Радивојевић

Даница Гајић

Јована Смиљанић

Додатна настава

Максим Радивојевић

Максим Радивојевић

Хана Танасковић

Даница Гајић

Хана Танасковић

Хана Танасковић

Милица Митровић

Надежда Ђорђевић

Милица Митровић

Хана Танасковић

Надежда Ђорђевић

Милица Митровић

Допунска настава

Надежда Ђорђевић
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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

Марко Ђорђевић

Петар Радивојевић

Елвис Трујановић

Петар Радивојевић

Андреј Јовановић

Андреј Јовановић

Милана Трујановић

Милица Обрадовић

Милица Обрадовић

Милана Трујановић

Марија Кали

Елвис Трујановић

Елвис Трујановић

Петар Радивојевић

Елвис Трујановић

Андреј Јовановић

Милана Трујановић

Марко Ђорђевић

Милица Обрадовић

Марко Ђорђевић

Марко Ђорђевић

Марија Кали

Марија Кали

Петар Радивојевић

Марија Кали

Милана Трујановић

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

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

Даница Ковачевић

Бојана Шеровић

Сара Ристановић

Сара Ристановић

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК
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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

Марта Медан

Сара Ристановић

Сара Ристановић

Марта Медан

Марта Медан

Срђан Вељковић

Уна Милетић

Урош Адамовић

Срђан Вељковић

Даница Ковачевић

Урош Адамовић

Даница Ковачевић

Уна Милетић

Урош Адамовић

Ања Петковић

Бојана Шеровић

Ања Петковић

Ања Петковић

Бојана Шеровић

Ања Петковић

Бојана Шеровић

Срђан Вељковић

Милош Симић, наставник виоле и читања партитура
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

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Читање партитура
(Елена Богдановић)

Маја Марковић

Маја Марковић

Љубица Бићанин

Додатна настава

Читање партитура
(Јована и Марко)

Љубица Бићанин

Лука Радојковић

Лука Радојковић

Љубица Бићанин
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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

Јован Јан
Младеновић

Јован Јан
Младеновић

Јован Јан
Младеновић

Лука Радојковић

Маја Марковић

Марија Божић

Елена Богдановић

Елена Богдановић

Маја Марковић

Елена Богдановић

Лука Радојковић

Елена Богдановић

Марија Божић

Марија Божић

Љубица Бићанин

Читање партитура

Читање партитура

(Марија и Маша)

(Љубица и Лука)

Марија Божић

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

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Маша Јовановић

Маша Јовановић

Јована Ковачевић

Лена Павловић

Јована Ковачевић

Милица Станковић

Марко Марић

Магдалена
Стаменковић
Мира Марковић

Маша Јовановић

Лена Павловић

Магдалена
Стаменковић

Милица
Станковић

Лена Павловић

Јована Ковачевић

Магдалена
Стаменковић

Милица Станковић

Марко Марић

Мира Марковић

Мира Марковић

Лена Зорић
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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

Лена Зорић

Лена Зорић

Јована Ковачевић

Маша Јовановић

Марко Марић

Марко Марић

Ели Крстева, 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

Леона Стојадиновић

Јелисавета Чачић

Андреј Милеуснић

Јелисавета Чачић

Петра Филиповић

Јелисавета Чачић

Дарија Срејић

Марија Радивојевић

Петра Филиповић

Дарија Срејић

Дарија Срејић

Андреј Милеуснић

Петра Филиповић

Леона Стојадиновић

Андреј Милеуснић

Додатна настава

Леона Стојадиновић

Марија Радивојевић

Марија Радивојевић

Марија Радивојевић

Петра Липановић

Дарија Срејић

Петра Липановић

Јелисавета Чачић

Петра Липановић

Петра Липановић
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Жељко Ивовић, наставник виолончела, читања партитура и малог
оркестра
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 Станковић

Теона Јовановић

Теона Јовановић
Читање партитура
(Кристина и Петра)

Читање партитура

Мина Станковић

Мина Станковић

(Мина и Жељко)

Читање партитура
(Јелисавета, Катарина,
Валентина)

Мали оркестар
часови се одржавају у сали за
физичко васпитање

Теона Јовановић

Динка Миљковић

Мали оркестар

Теона Јовановић

Динка Миљковић

Читање партитура

Динка Миљковић

Читање партитура

Динка Миљковић

Разредни час
(7.разред)

(Марија и Дамир)

(Нађа и Драгош)

Читање партитура
(Дарија, Динка и Теона)

Мали оркестар
часови се одржавају у сали за
физичко васпитање

Разредни час
(8.разред)

Мали оркестар

Невена Бусарац, наставник виолончела
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

Дамир Карић

Нађа Младеновић

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК
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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

Искра Тодоровић

Нађа Младеновић

Нађа Младеновић

Нађа Младеновић

Дамир Карић

Михајло Јовановић

Михајло Јовановић

Михајло Јовановић

Искра Тодоровић

Жељко Тамбурић

Дамир Карић

Валентина Лучковић

Кристина Антић

Валентина Лучковић

Кристина Антић

Дамир Карић

Жељко Тамбурић

Кристина Антић

Жељко Тамбурић

Кристина Антић

Валентина Лучковић

Жељко Тамбурић

Искра Тодоровић

Валентина Лучковић

Божа Сарамандић, наставник виолончела
ЧАС

ВРЕМЕ

ПОНЕДЕЉАК

1.час

08:00-08:45

Драгош Тамбурић

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

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

Драгош Тамбурић

Драгош Тамбурић

Катарина Буљанчевић

Драгош Тамбурић

Катарина Буљанчевић

Катарина Буљанчевић

ПЕТАК
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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

Катарина Буљанчевић

Душан Здравковић, наставник контрабаса, читања партитура и 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

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Састав 3

Састав 3

Милан Ђокић

Љубиша Поповић

Милан Ђокић

Љубиша Поповић

Вук Пјевовић

Вељко Станковић

Вељко Станковић

Вук Пјевовић

Читање партитура
(Вељко, Милан Љубиша)

Вук Пјевовић

Вук Пјевовић
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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

18:30-19:00

7.час

19:00-19:45

одмор

19:45-20:00

8.час

20:00-20:45

Љубиша Поповић

Вељко Станковић

Додатна/допунска
настава

Љубиша Поповић

Вељко Станковић

Додатна/допунска
настава

Састав 7

Милан Ђокић

Састав 7

Милан Ђокић

Састав 2

Састав 2

Група теоријских предмета
Горан Миљковић, предметни наставник
ЧАС

ВРЕМЕ

ПОНЕДЕЉАК

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

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Солфеђо 7.

Историја музике 9.

Солфеђо 5.

Музички
инструменти 7.

Музички облици
10.

Солфеђо 7.

Солфеђо 8.

Музички облици
10.

Солфеђо 8.

Солфеђо 5.

Музички облици
9.

Историја музике
7.

Историја музике 7.

Музички облици
9.

Контрапункт
9.

Историја музике 9.

Разредни.час
9.

Контрапункт
10.

Историја музике 8.

Контрапункт
10.

Допунска настава

Историја музике
8.

Разредни час 10.

Додатна настава
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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

Oтворена.врата

Солфеђо
Ирена М. Милошевић, предметни наставник
ЧАС

ВРЕМЕ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

1.час

08:00-08:45

припремни

припремни

припремни

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

1.разред

1.разред

1.разред

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

2.разред

2.разред

2.разред

одмор

10:45-10:50

4.час

10:50-11:35

3.разред

3.разред

3.разред

одмор

11:35-11:40

5.час

11:40-12:25

4.разред

4.разред

6.разред

РУЧАК

12:30-13:00

6.час/1.час

13:00-13:45

6.разред

Отворена врата

додатна

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

9.разред

допунска

10.разред

9.разред

Разредни час

10.разред
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Група теоријских предмета и нототека
Дуња Савић, предметни наставник /музиколог
ЧАС

ВРЕМЕ

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

1.час

08:00-08:45

Хармонија 8.

Допунска настава

Нототека

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

Хармонија 8.

Допунска настава

Нототека

ОДМОР

09:35-10:00

3.час

10:00-10:45

Хармонија 9.

Додатна настава

Нототека

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

Хармонија 9.

Додатна настава

Национална историја
музике 10.

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Нототека

Нототека
Нототека

Хармонија 10.

Хармонија 10.

Нототека

Теорија музике 6.

Нототека

Теорија музике 7.

Нототека

Нототека

Нототека

Нототека

Нототека

Нототека

Нототека

Нототека

Нототека

Велики оркестар, читање партитура - наставник Драган Мирчић
ЧАС

ВРЕМЕ

1.час

08:00-08:45

одмор

08:45-08:50

2.час

08:50-09:35

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Читање партитура
(Дуња Н. и Ариф)
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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

часови се одржавају у Камерној
сали

8.час

20:00-20:45

Велики оркестар

Читање партитура
(Александра и Ивана)
Читање партитура
(Хана и Лазар)

Читање партитура

Читање партитура

(Даница и Марко)

(Дуња С. и Надежда)

Читање партитура

Читање партитура

(Сара и Ања Ј.)

(Стојанка и Јована С.)

Допунска настава

Додатна настава

Читање партитура

Читање партитура

Додатна настава

(Матија и Софија)

(Николина и Марија Ј.)

Читање партитура

Читање партитура

(Јована У.и Марија Кали)

(Бојана и Маја)

Читање партитура
(Ања Јанеш и Елвис)

Велики оркестар
часови се одржавају у
Камерној сали

Читање партитура

Читање партитура

(Срђан и Милица)

(Милана и Петар)

Читање партитура

Читање партитура

(Марта, Урош, Ања П.)

(Нађа и Лара)

Допунска настава

Велики оркестар

Велики оркестар

Средњи оркестар, камерна музика, виолина – наставник Милош Чорлија
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

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

Бојана Шеровић

Срђан Вељковић

Сара Ристановић/
Стојанка Пешић

Ања Јанковић

Средњи оркестар

Ања Јанковић

ПЕТАК

часови се одржавају у сали
за физичко васпитање

Средњи оркестар

Дуња Стојковић

Ника Шуља

Уна Милетић
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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

Састав 4

Александра Ђокић

Састав 4

Матија Спасојевић

Средњи оркестар
часови се одржавају у Камерној
сали

Састав 5

Средњи оркестар

Састав 5

Ања Јанковић

Даница Ковачевић

Састав 1

Ања Јанковић

Урош Адамовић

Састав 1

Марта Медан

Ивана Шеровић

Велики оркестар

Велики оркестар

Камерна музика, наставник Симонида Пешић
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

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК
Састав 13

Састав 13

Састав 12

Састав 12

Састав 11

Састав 11

Допунска настава

Додатна настава

Састав 9
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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

Састав 8

Састав 9

Састав 8

Састав 6

Састав 10

Састав 6

Састав 10

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

ПЕТАК
Лена Зорић

Лена Зорић

Даница Ковачевић

Марија Радивојевић

Теона Јовановић

Хана Танасковић

Хана Танасковић

Бојана Шеровић

Вук Пјевовић

Теона Јовановић

Лука Радојковић

Допуснка настава

Лазар Ристовић

Лазар Ристовић

Додатна настава

Вук Пјевовић

Даница Ковачевић

Марија Радивојевић

Ароф Кобилић

Урош Адамовић

Ивана Шеровић

Ивана Шеровић

Разредни час
4.разред

Ариф Кобилић

Разредни час 5.разред

Разредни час 6.разред
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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

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

Маја Марковић

Софија Вучовић

Искра Тодоровић

Лара Киш

Дарија Срејић

Лара Киш

Марко Ђорђевић

Ања Петковић

Нађа Комленић

Александра
Ђокић

Динка Миљковић

Елена Богдановић

Искра
Тодоровић

Ања Јанеш

Марко Ђорђевић

Дамир Карић

Нађа Комленић

Александра Ђокић

Додатна настава

Допунска настава

Дуња Ненадовић

Дуња Ненадовић

Маја Марковић

Дамир Карић
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СТРУЧНИ АКТИВИ И ТИМОВИ
У школској 2019/20. 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 образовно-васпитног рада
установе,
▪ праћења остваривања програма образовања и васпитања,
▪ остваривања циљева и стандарда постигнућа,
▪ вредновања резултата рада наставника, васпитача и стручних 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 2019/20.години радиће следећи стручни активи и тимови:
1. Стручни актив за школско развојно планирање
2. Стручни актив за развој школског програма
3. Стручни тим за инклузивно образовање
4. Тим за самовредновање рада школе
5. Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
6. Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
7. Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
8. Тим за професионални развој и стручно усавршавање
9. Педагошко веће
10. Педагошки колегијум
Р.б. Име и презиме
наставника/члана тима
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Предраг Стојадиновић
Иван Танасковић
Марина Ђорђевић
Жарко Боровина
Ненад Милошевић, председник

представник јединице локалне самоуправе
представник родитеља
координатор васпитне службе
представник наставника оон
представник наставника мн

Љубица Бићанин

представник ученичког парламента

Ивана Ћирић
представник стручних сарадника/психолог
Табела 47 -Стручни актив за школско развојно планирање

Р.б. Име и презиме
наставника/члана тима
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Предмет који наставник
предаје/представник

Предмет који наставник
предаје/представник

Жељко Ивовић
представник наставника мн
Горан Николић
представник васпитача
Горан Миљковић
представник наставника мн
Ирена М. Милошевић, председник
представник наставника мн
Весна Тирменштајн
представник наставника оон
Јелена Антић
представник родитеља
Јасна М. Стојановић
представник стручни сарадник
Табела 48 -Стручни актив за развој школског програма
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Р.б. Име и презиме
наставника/члана тима
1.
2.
3.
4.

5.

Драгутин Младеновић,
представник наставника мн
координатор
Гордана Радуловић
представник педагошког већа
Даница Гавриловић
представник наставника мн
Срећко Тимотијевић
представник наставника оон
Ивана Ћирић
представник стручних сарадника/психолог
Табела 49 - Стручни тим за инклузивно образовање

Р.б. Име и презиме
наставника/члана тима
1.
2.
3.

Душан Здравковић, координатор
Оливера М. Хиршер
Жарко Боровина

4.

Жељко Ивовић

5.
6.
7.
8.

Предмет који наставник
предаје/представник

Предмет који наставник
предаје/представник
представник наставника мн
представник наставника мн
представник наставника оон и стручног актива за
школског развојно планирање

представник стручног актива за развој школског
програма
Саша Ђорђевић
представник родитеља
Марта Медан
представник ученичког парламента
Јасна М. Стојановић
представник стручних сарадника/ психолог
Данијела Јовић
директор
Табела 50- Тим за самовредновање рада школе

Р.б. Име и презиме
наставника/члана тима

Предмет који наставник
предаје/представник

Драган Мирчић
представник наставника мн
Горан Николић, координатор
представник педагошког већа
Александра Вулић
представник педагошког већа
3.
4.
Ана Николић
представник наставника оон
5.
Мирјана Паунковић
секретар
6.
Миодраг Јовановић
представник родитеља
7.
Љубиша Поповић, Петра Липановић представник ученичког парламента
8.
Јасна М. Стојановић
представник стручних сарадника/ психолог
9.
Ивана Ћирић
представник стручних сарадника/психолог
Табела 51- Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
1.
2.

Р.б. Име и презиме
наставника/члана тима
1.
2.

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

Предмет који наставник
предаје/представник

Весна Антић
представник наставника оон
Ненад Милошевић
представник наставника мн
Данијела Јовић, координатор
директор
Зорана Првуловић Мирчић
помоћник директора
Јасна Милошевић Стојановић
представник стручних сарадника/ психолог
Ивана Ћирић
представник стручних сарадника/психолог
Марија Јовановић
представник родитеља
Динка Миљковић
представник ученичког парламента
Табела 52 - Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе
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Р.б. Име и презиме
наставника/члана тима
1.
2.
3.
4.
5.

Предмет који наставник
предаје/представник

Татјана Петровић, координатор
представник наставника оон
Марија Петровић Боровина
представник наставника оон
Дуња Савић
представник наставника мн
Немања Живановић
представник наставника мн
Зорана Првуловић Мирчић
помоћник директора
Табела 53 - Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Р.б. Име и презиме
наставника/члана тима
1.
2.
3.
4.
Р.б.

Предмет који наставник
предаје/представник

Зорана Првуловић Мирчић
помоћник директора
Жарко Боровина
представник наставника оон
Дејан Ђорђевић
представник васпитне службе
Ивана Ћирић, координатор
стручни сарадник-психолог
Табела 54 -Тим за професионални развој и стручно усавршавање

4.
5.

Име и презиме наставника/члана
тима
Јована Тодоровић
Милица Младеновић
Ненад Милошевић
Ирена Младеновић Милошевић
Горан Николић

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Драгутин Младеновић
Душан Здравковић
Данијела Јовић, директор
Марина Ђорђевић
Јасна Милошевић Стојановић
Ивана Ћирић
Данијела Јовић
Зорана Првуловић Мирчић

1.
2.

3.

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 обезбеђивање квалитета рада установе
Педагошко веће
представник стручних сарадника/ психолог
представник стручних сарадника/психолог
директор
помоћник директора

Табела 55– Педагошки колегијум

Р.б.

Име и презиме

Посао који обавља

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

Марина Ђорђевић
Гордана Радуловић
Дејан Ђорђевић
Јелена Белошевић
Ана Николић
Горан Николић
Ивана Гавриловић
Александра Вулић
Стефана Ракић Јевтић
Стефан Петковић
Милица Миленковић
Данијела Јовић
Зорана Првуловић Мирчић
Ивана Ћирић
Јасна Милошевић Стојановић

васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач
васпитач на стручној пракси
васпитач на стручној пракси
васпитач/волонтер
директор
помоћник директора
стручни сарадник/психолог
стручни сарадник/психолог

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Табела 56- Педагошко веће
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Председници/координатори стручних већа, актива и тимова
Р.б. Стручно веће/актив/тим
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Стручно веће за општеобразовне
предмете
Стручно веће за инструменталне и
теоријске музичке предмете
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
Тим за професионални развој и
стручно усавршавање
Педагошко веће

Председник /координатор
Јована Тодоровић, наставник разредне наставе
– председник
Милица Младеновић, наставник виолине председник
Ненад Милошевић, наставник упоредног
клавира – председник
Ирена М. Милошевић, наставник солфеђапредседник
Горан Николић, васпитач- координатор
Драгутин Младеновић, наставник виолине координатор
Душан Здравковић, наставник виолончела координатор
Данијела Јовић, директор – координатор
Ивана Ћирић, стручни сарадник/психолог координатор
Марина Ђорђевић, васпитач – председник

Табела 57– председници и координатори стручних већа, актива и тимова

ОРГАНИ ШКОЛЕ
У складу са Законом о основама система образовања и васпитања у школи ће у
школској 2019/20.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 музичке предмете
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
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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;

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
Верификовање распореда часова
Предлог програма стручног усавршавања
наставника, васпитача и стр. сарадника
Верификовање чланова тимова и актива
у новој школској години
Календар активости за школску
2019/20.годину (велики викенди,
надокнаде, колоквијуми...)
Упознавање чланова већа са
новоуписаним ученицима и распоредима
рада
Школска документација-усвајање
извештаја о раду директора за школску
2018/19.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
Организација новогодишње приредбе
Обележавање 46.година рада школе
Успех ученика на крају првог
полугодишта

Носиоци активности

Време реализације

Директор
Помоћник директора
Организатори практичне
наставе
Председници стручних већа
Стручни сарадници
Одељенске старешине

септембар

Директор
Помоћник директора
Организатор практичне
наставе
Председници стручних већа
Струни сарадници
Стручна већа
Одељенске старешине

новембар

Директор
Помоћник директора

децембар-јануар
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Реализација наставног плана и програма
Владање ученика (појачан васпитни рад,
васпитни и васпитно-дисциплински
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
Усвајање полугодишњег извештаја о
раду директора
Новогодишња приредба
Организација обележавања Дана
духовности – Св. Саве
Светосавски наступ у Сокобањи
Постигнуће и дисциплина ученика
(појачан васпитни рад, васпитнодисциплински поступци)
Извештај о успеху ученика на
колоквијуму
Реализација мајсторских курсева
Резултати остварени на међународним и
домаћим такмичењима
Реализација додатне и допунске наставе
Реализација слободних активности
ученика
Организација матурских испита
Састанак наставничког већа за ученике
10.разреда (матуранти) и 6.разреда
музичке наставе (8.разреда оон)
Реализација наставног плана и програма
Успех ученика на општеобразовној и
музичкој настави
Изостанци и владање ученика
Матурски испит
Избор ученика генерације
2019/2020.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

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

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

март -април

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

мај/јун

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

јун

Табела 58 – План рада наставничког већа
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ОДЕЉЕЊСКО ВЕЋЕ
Одељењско 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.

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 ваннаставних
активности у овој школској години
Излет ученика и наставника
Лични планови професионалног развоја
Постигнуће и дисциплина ученика
Идентификовање ученика за додатну и допунску
наставу/ индивидуализацију наставе
Обележавање Дечје недеље
Посета ученика од 1. до 4. разреда Фестивалу
дечијих и омладинских представа у Јагодини
Посета ученика 5. до 10. разреда позоришној
представи у Београду
Наградни одлазак на концерт квартета Емерсон –
наставници и ученици који су најуспешније
репрезентовали школу кроз камерну музику и
оркестар у школској 2018/19.години
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

▪

Успех и дисциплина ученика 10.разреда и 6.разреда
музичке наставе (8.разреда оон)
Реализација наставног плана и програма
Предлог ученика генерације и ученика који ће бити
похваљени

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

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
Помоћник
директора
Стручни
сарадници
Васпитачи
Одељенске
старешине
Чланови већа и
васпитачи
Руководилац већа
Чланови већа

Јануар- фебруар

Март- април

Мај-јун
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Констатовање стања опремљености наставним
Чланови већа
средствима- припрема и набавка средстава
Извештај о раду већа
Предлог програма већа за наредну школску годину
Усвајање програма рада за наредну годину
Чланови већа
Учешће у изради Годишњег извештаја о раду школе
Учешће у изради Годишњег плана рада школе

Јун

Август

Табела 59 – План рада одељенског већа

Педагошки колегијум
Педагошки колегијум је формиран у складу са Законом и чине га :
Данијела Јовић, директор
Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора
Јасна Милошевић Стојановић, стручни сарадник
Ивана Ћирић, стручни сарадник и координатор тима за професионални развој и
стручно усавршавање
5. Горан Николић, координатор тима за заштиту ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
6. Драгутин Младеновић, координатор стручног тима за инклузивно образовање
7. Душан Здравковић, координатор тима за самовредновање
8. Јована Тодоровић, председник стручног већа за општеобразовне предмете
9. Милица Младеновић, председник стручног већа за инструменталне и теоријске
музичке предмете
10. Ирена Младеновић 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
домом)
1.
2.
3.
4.

Програмски садржај
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Именовање чланова Педагошког колегијума
Договор о организацији рада
Усвајање програма рада за школску 2019/2020.
годину
Предлог плана стручног усавршавања запослених
Анализа резултата иницијалних тестова
Планирање активности у Дому
Планирање педагошко-инструктивног увида и
надзора
Усвајање ИОП – а и анализа рада Тима за ИО
Рад Ученичког парламента
Осврт на Обележавање Дечје недеље
Самовредновање рада школе
Извештај стручних сарадника о педагошкоинструктвином раду
Анализа успеха ученика

Носиоци
активности

Време
реализације

Чланови педагошког
колегијума

Септембар/октобар

Чланови Педагошког
колегијума

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 ваннаставних активности
Праћење рада приправника и ментора
Реализација посете редовних и угледних часова
Извештаји о професионалном усавршавању
Праћење и реализација остварености Годишњег
плана рада
Припрема за такмичења -Учешће ученика Школе
на такмичењима
Полугодишњи извештаји о раду стручних већа,
актива и тимова
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
Анализа увида у педагошку документацију
Анализа реализације планирних активности у
Дому
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 и Дома
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
Предлог мера за побољшање образовно-васпитног
рада

чланови Педагошког
колегијума,

чланови Педагошког
колегијума,

чланови Педагошког
колегијума

чланови Педагошког
колегијума,

Децембар

Јануар

Фебруараприл

Мај/Јун

Табела 60 – План рада педагошког колегијума

79

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година

Стручно веће за општеобразовне предмете
Стручно веће за општеобразовне предмете чине наставници разредне наставе и
наставници предметне наставе.
Општеобразовно веће ће свој рад организовати кроз седнице, о којима ће се водити
записник као део школске докуметације.
На седници Наставничког већа одржаној 21. августа 2019.године за председника овог
већа одабрана је наставница разредне наставе Јована Тодоровић.
Програмски садржај
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Именовање 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, тематских дана,
корелација, угледних – огледних часова
Праћење адаптације новоуписаних ученика
Стручно усавршавање запослених
Постигнуће и дисциплина ученика
Осврт на рад секција
Идентификовање ученика за додатну и допунску наставу
Обележавање Дечје недеље
Излет ученика и наставника
Организација Дана школе
Програм за новогодишњу приредбу
Предлог програма приредбе за обележавање Дана
духовности – Св. Саве и подела задужења
Организација Дана школе
Успех и дисциплина ученика на крају првог
класификационог периода
Анализа рада секција, додатне и допунске наставе
Анализа рада већа у првом полугодишту
Усаглашавање распореда писмених провера знања за
друго полугодиште
Обележавање Дана духовности – Св. Саве
Припрема и организација тематских дана (тематски дан
воде, Дана жена, планете Земље, књиге), израда пратећих
паноа
Успех и дисциплина ученика 10.разреда
Реализација наставног плана и програма
Излет ученика и наставника- посета биоскопу,
позоришту, музеју
Постигнуће и владање ученика
Констатовање стања опремљености наставним
средствима, припрема и набавка средстава

Носиоци
активности

Време
реализације

Сви чланови
већа

Августсептембар

Руководилац
већа
Чланови већа

Октобар новембар

Руководилац
већа
Чланови већа

Децембар

Руководилац
већа
Чланови већа

Јануар- фебруар

Руководилац
већа
Чланови већа

Март- април

Руководилац
већа
Чланови већа

Мај-јун
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▪
▪
▪

Извештај о раду већа
Предлог програма већа за наредну школску годину
Усвајање програма за наредну годину

Руководилац
већа
Чланови већа

Август

Табела 61 –План рада стручног већа за општеобразовне предмете

Стручно веће за инструменталне и теоријске музичке
предмете
Ово стручно веће чине: наставници главног предмета-инструмента, клавирски
сарадници, наставници теоријских музичких предмета и упоредног клавира.
Програмски садржај
•

•

•
•

•
•
•

Распоред ученика по класама,
( прерасподела), класе корепетитора,
формирање камерних састава
Формирање распореда целокупне наставе:
ООН, групна теоретска музичка настава,
оркестри, индивидуална настава....
Договор рада професора и корепетитора по
распореду за Камерну салу
Одређивање термина колоквијума, смотри
и испита, на основу Школског календара
за 2019/20. године
Израда годишњег плана и програма рада
по класама индивидуалне музичке наставе
Концерти
Извештаји са протеклих радних кампова

• Термин колоквијума из главног предмета:
4- 5. новембар (први рок) и 18- 19.
новембар (други рок)
• Формирани тимови: расподела дужности
• Разматрање концертних делатности
- САНУ: 28. новембар
• Аудиције за разне активности - договор
• Разматрање акредитованих семинара
• Пројекти – одабир
• Колоквијуми:
• 10. разред
2. и 16. децембар
• камерни састави
6. и 20. децембар
• Упоредни клавир
9. и 23. децембар
• Читање с листа
12. и 26. децембар
• Извештај са 1. колоквијума – оцене

Носиоци
активности

Реализација

Чланови већа
Директор
Помоћник директора
Организатор
практичне наставе

јун
август

Уметнички
руководилац

Чланови већа
Директор

септембар
октобар

Уметнички
руководилац

Чланови већа
Професори са ФМУ

Децембар

Уметнички
руководилац
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• Новогодишњи концерт ( за децембар) Скупштина Града или СКЦ – предлог
• Пројекти – писање и конкурисање
• Семинари - предлог
Смотра из солфеђа
17. и 29. јануар
• Три недеље за планирање: семинара,
радног зимовања или концерата
• Зимски распуст – 31.1. до 17.2. – 18 дана и
простор за разно – семинари…
•
•
•

•

Остала интернационална такмичења договор
Колоквијум други – договор
Концерти:
- Галерија Коларца, 23. април – договор
- Велика сала Коларца – припрема,
договор
Други колоквијум – термини

•

Аудиције и преслушавања за предстојеће
концерте и такмичења
• Концерти:
- Галерија Коларца – аудиција
- Велика сала Коларца – припрема,
договор
• Семинари – договор
• Планирање термина годишњих испита
• Републичко такмичење гудача 2020.
• Анализа успеха, оцена и напредовања
ученика
• Концерти:
- Галерија Коларца
• Семинари – договор
• Пријемни испити за 7. разред
• Годишњи, матурски испити – термини
• Концерти :
Парохијски дом цркве св. Александра
Невског
• Концерти дипломаца
•

Радна летовања, кампови – планирање
•
•
•
•
•

Годишњи испити
Пријемни испити
Подела ученика по класама
Сређивање инветара ШМТ
Састанци, договори

Чланови већа
Директор
Помоћник директора

Јануар

Директор
Помоћник директора

Фебруар

Уметнички
руководилац
Чланови већа
Директор
Професори са ФМУ

Март

Уметнички
руководилац
Чланови већа
Помоћник директора

Април

Директор

Директор
Помоћник директора
Чланови већа
Мај
Уметнички
руководилац
Чланови већа
Помоћник директора
Професори са ФМУ
Уметнички
руководилац

Јун
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•

Настава до 21.6.2020. године

•
•

Распуст од 22.6.2019.године
Радно летовање – кампови

•

Распоред ученика по класама, класе
корепетитора, формирање камерних
састава
Формирање распореда целокупне
наставе: ООН, групна теоретска,
оркестри, индивидуална настава....
Договор рада професора и
корепетитора по распореду за Камерну
салу.
Одређивање термина колоквијума и
испита, на основу Школског календара
2020/21.године
Израда годишњег плана и програма
рада по класама индивидуалне музичке
наставе
Концерти за сезону 2020/21.године

•

•

•

•

•

Чланови већа
Организатор
практичне наставе

Јул

Директор
Помоћник директора
Чланови већа
Август

Организатор
практичне наставе
Уметнички
руководилац

Табела 62- План рада стручног већа за теоријске и инструменталне музичке предмете

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 наставне 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 школских органа управљања 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.

Програмски садржај
▪
▪

Анализа и избор области самовредновања
за школску 2019/20. годину
Планирање реализације самовредновања
/ методологија истраживања

Носиоци активности

Време реализације

чланови тима за
самовредновање
чланови тима за
самовредновање

август /септембар
септембар
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▪

▪
▪

Презентација плана за школску
2019/20.годину, Наставничком већу,
Савету родитеља, Ученичком
парламенту и Школском одбору
Израда инструмената за самовредновање
Анализа самовредновања и израда
извештаја на крају првог полугодишта

▪

Анализа ефеката реализације
самовредновања

▪

Израда извештаја за Наставничко веће,
Савет родитеља, Ученички парламент и
Школски одбор

▪

Израда предлога акционог плана за
превазилажење уочених слабости у
вреднованим областима

чланови тима за
самовредновање
руководилац тима
чланови тима за
самовредновања
руководилац тима

чланови тима за
самовредновање

јануар/фебруар

мај, јун

јун

Табела 63 – План рада тима за самовредновање

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
На седници Наставничког већа, одржаној 21.8.2019. године, верификовани су чланови
Тима за школску 2019/20. годину:
1. Драган Мирчић, наставник камерне музике
2. Горан Николић, васпитач
3. Александра Вулић, васпитач
4. Ана Николић, наставник енглеског и немачког језика
5. Мирјана Паунковић, секретар
6. Миодраг Јовановић, представник родитеља
7. Љубиша Поповић и Љубица Бићанин, представници Ученичког парламента
8. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник/психолог
9. Ивана Ћирић, стручни сарадник/психолог
10. Илија Најдановић, наставник практичне наставе
За координатора Тима изабран 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 и врши превенцију сваке врсте насиља;
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 које школа
може да предузме да би се насиље спречило и умањило, као и начин праћења и мера
интервенције које подразумевају активности које се предузимају када се насиље
догоди.
У циљу превенције насиља, Тим ће у школској 2019/20. години радити на:
I -Едукацији и информисању
1. Информисање запослених:
a) са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, број 46/2019. године)
б) са новим Програмом Тима Школе ( облици насиља, процедура, унутрашња и
спољашња заштитна мрежа, одговорности запослених, вођење евиденције..)
2. Информисање родитеља:
а) са Правилником о протоколи поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање („Службени гласник РС”, број 46/2019. године)
б) са новим Програмом Тима Школе ( облици насиља, процедура, унутрашња и
спољашња заштитна мрежа, одговорности запослених, вођење евиденције..)
3. Едукација ученика:
а) о асертивној комуникацији, ненасилном решавању конфликата, толеранцији
б) преопознавању различитих облика насиља и реаговању у ситуацији када се
насиље дешава
4. Израда брошура и подела ученицима, родитељима, наставницима
5. Континуирано и благовремено обавештавање родитеља ученика о раду Тима на сајту
школе ( планиране, реализоване активности),
Носилац: Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Временска динамика: септембар/октобар 2019.године
II -Подизању нивоа безбедности ученика и запослених
Коришћењем видео надзора којим су покривени улаз у школу и дом, хол, ходници
школе, двориште
Носилац: директор и референти за безбедност и здравље на раду
Временска динамика: перманентно
III-Континуирано праћење свих облика насиља, анализа и праћење ефеката
предузетих мера у циљу смањења учесталости насилних облика понашања
•
•

•

Месечно извештавање одељенских старешина/ васпитача групе о учесталости
насилног понашања у разреду/ васпитној групи;
Анализа добијених података на састанцима Тима и предлози мера за смањење
учесталости насилних облика понашања (уколико има насилног облика
понашања)
Праћење и евалуација ефеката предузетих мера
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•

Планирање даљих акција на основу добијених резултата

Носилац: одељенске старешине, васпитачи групе, стручни сарадници, Тим
Временска динамика: током школске године.
У овој школској години чланови Тима ће иницирати, организовати и узети учешће у
реализацији следећих превентивних активности са ученицима:

р.б.

Активност

Носиоци активности

Време реализације

1.

Креативна радионица са родитељима и
ученицима и изложба радова

Александра Вулић,
васпитач

октобар 2019.године

2.

Предавање за ученике, родитеље и
запослене на тему: ,,Вршњачко насиље,
облици и превенција»
Обележавање светског Дана толеранције

Илија Најдановић,
наставник практичне
наставе
Тим

октобар 2019.године

4.

Пројекција тематских филмова са
дискусијом

5.
6.
7.

Квиз за ученике од 1-5. разреда
Квиз за ученике од 6-10. разреда
Фер –плеј турнир у стоном-тенису

8.

Фер –плеј турнир у шаху

9.

Тематска недеља „Буди ДРУГачији“
( трибина, ликовна радионица, турнир у
фудбалу родитеља, ученика, запослених)
Радионица за ученике и родитеље:
„Шта је то агресивност, а шта насиље?“

Илија Најдановић,
наставник практичне
наставе
Стручне сараднице
Стручне сараднице
Драгослава
Костандиновић,
наставник физичког
васпитања
Драгослава
Костандиновић,
наставник физичког
васпитања
Тим, директор, помоћник
директора

3.

10.

11.

12.

Радионица на тему «Унапређење вештина
комуникације и конструктивног
решавања сукоба «
Ликовна радионица и изложба радова
ученика на тему „Буди добар друг“

13.

Трибина на тему: „Да ли су видео игре
заиста окидач насиља?“

14.

Радионица са ученицима на тему
„Шта је све (не) култура?“
Обележавање међународног Дана
сузбијања расне дискриминације

15.

Илија Најдановић,
наставник практичне
наставе, проф. др
Александра Костић,
социјални психолог
стручне
сараднице/психолози и
васпитачи
Слађан Миленковић,
наставник ликовне
културе
Илија Најдановић,
наставник практичне
наставе
Дејан Ђорђевић, Гордана
Радуловић, васпитачи
Илија Најдановић,
наставник практичне
наставе

16.новембар
2019.године
једном месечно
новембар 2019.године
новембар 2019.године
новембар 2019.године

децембар 2019.године

децембар 2019.
године
децембар 2019.године

јануар 2020. године
јануар 2020.године
фебруар 2020.године
март 2020. године
март 2020.године
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16.

Радионица за ученике на тему верска
толеранција

17.

Предавање на тему различитости
етничких припадности: „Ко смо ми и ко
су они?“
Радионица за ученике и родитеље:
„Насиље и суперхероји“

18.

19.

Рад са ученицима шестог разреда на тему
„Изражавање осећања „

Зоран Мишковић,
наставник верске наставе,
Илија Најдановић,
наставник практичне
наставе
Илија Најдановић,
наставник практичне
наставе
Илија Најдановић,
наставник практичне
наставе
Ана Николић, наставница
немачког језика

март 2020. године

април 2020.године
април 2020.године
мај 2020.године

Табела 64 – превентивне активности

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 дискриминације, насиља ,
злостављања и занемаривања. Сви ученици, запослени и родитељи морају бити
обавештени да сва сазнања о случајевима насиља могу пријавити неком од
чланова Тима, одељењском старешини, дежурном
васпитачу/ ученику,
директору, стручном сараднику, психологу или било којој другој запосленој
особи која ће пријаву проследити Тиму.
2. Одлучивати о мерама заштите у случајевима препознате и установљене појаве
дискриминације, 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 васпитних и васпитно- дисциплинских мера и по потреби
укључивањем надлежних стручних служби ван школе у рад са учеником;
в) саветодавним радом 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 укључен: Центар
за социјални рад, Школска управа, Министарство просвете, 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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Сарджај рада
▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Укључивање родитеља у избор
превентивних активности и израду
програма рада Тима;
Усвајање годишњег програма рада
Тима;
Одржавање конститутивне
седнице, избор координатора
Тима и записничара;
Постављање списка чланова Тима
са бројевима телефона и
упутством ученицима како да
пријаве насиље на истакнуто
место у школи и дому, заједно са
распоредом рада и дежурства
васпитача.
Праћење учесталости насиља и
ефеката предузетих мера.
Информисање чланова
наставничког већа, чланова Савета
родитеља о раду Тима
(превентивним активностима,
појавама насилних облика
понашања у школи, ефектима
предузетих мера)
Информисање родитеља мејлом и
путем сајта школе о планираним
и реализованим превентивним
активностима Тима
Сарадња са Центром за социјални
рад
Сарадња са Здравственом
службом
Сарадња са МУП-ом
Сарадња са Школском управом у
Јагодини и Министарством
просвете
Уредно вођење евиденције за
мерење и идентификовање
потреба ученика
евиденције случајева насиља
Благовремено реаговање на све
облике насиља
Доследно примењивање
процедура у ситуацијама насиља
Израда индивидуалног плана
заштите ученика
Планирање и реализација
стручног усавршавања чланова
Тима

Особе задужене за
реализацију

Време реализације

Чланови тима, одељењске
старешине, стручни
сарадници,
васпитачи

септембар

одељењске старешине,
васпитачи, Тим
координатор Тима, стручне
сараднице

континуирано током
школске године
јануар, јун

стручна служба

септамбар, јануар, јун

директор, Тим

континуирано током
школске године, а по
потреби

одељењске старешине,
васпитачи, Тим за заштиту
ученика од насиља

континуирано током
школске године

чланови Тима, педагошки
колегијум

септембар, континуирано
током школске године
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▪
▪

Полугодишњи и годишњи
извештај о раду Тима
Остале активности у складу са
законским надлежностима Тима
које се не могу предвидети

координатор Тима и стручна
служба
Тим за заштиту ученика од
насиља

јануар, јун
током школске године

Табела 65 – План рада тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

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.
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 васпитнообразовног процеса. (уколико има потребе)

Носиоци активности

Тим

Октобар

Чланови Тима у сарадњи са
разредним старешинама
Општеобразовне и музичке
наставе и васпитачима

Новембар

Чланови тима

Похађање акредитованог семинара
„Инклузивно образовање и индивидуални
образовани план“ (каталошки број 178)

Тим

Похађање акредитованог семинара
„Инклузија по мери детета“ (каталошки
број 176)
Писање извештаја о раду Тима

Септембар

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

Редован састанак чланова Тима са темом рекапитулација реализованог у првом
полугодишту

Евалуација индивидуализације наставе код
појединачног случаја ( уколико га је било)

Време
реализације

Чланови тима, стручни
сарадници, наставници

Децембар

Јануар

Фебруар/Март

Тим

Април

Координатор

Мај/Јун
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Табела 66- План рада стручног тима за инклузивно образовање

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 другог законског заступника 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.

Програмски садржај
▪
▪

▪

▪

▪

Анализа рада Актива и предлози за
унапређење рада у школској 2019/20.
години
Презентација Школског програма за
период 2019/2023. годинe
Наставничком већу, Савету родитеља
Праћење реализације активности
предвиђених Годишњим планом рада
школе за школску 2019/2020. годину и
Школским програмом
Праћење реализације Програма
заштите ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
Праћење реализације сарадње
са родитељима

Носиоци активности

Време реализације

чланови тима за развој
школског програма

септембар

Ирена М. Милошевић
Јасна М. Стојановић
Горан Миљковић
чланови тима за развој
школског програма

септембар

чланови тима за развој
школског програма и
тима за превенцију од
насиља (Горан Николић,
Јасна М. Стојановић)
чланови тима за развој
школског програма

током године

током године

током године
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▪

▪

▪

▪

Праћење резултата провера
постигнућа ученика ради
унапређивања наставе
Праћење учешћа Школе у
међународним, државним и школским
пројектима
Анализа реализације активности
предвиђених Годишњим планом
рада школе за школску 2019/2020.
годину и Школским програмом и
писање извештаја
Анализа резултата самовредновања
рада школе ради унапређивања
квалитета рада школе

( Жељко Ивовић)
чланови тима за развој
школског програма и
стручна служба
чланови тима за развој
школског програма
(Ирена М. Милошевић)
чланови тима за развој
школског програма,
директор

чланови тима за развој
школског програма и
тима за самовредновање

мај, јун

током године

јун

на крају школске
године (август)

Табела 67– 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 школско развојно
планирање 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 Годишњег плана рада школе, сарађује са члановима тима за
самовредновање и учествује у вредновању квалитета рада школе.

Програмски садржај
▪
▪
▪
▪

Носиоци активности

Време реализације

Конституисање стручног актива
Израда акционог плана
Подела задужења између чланова актива
Праћење спровођења активности и реализација
задатака из ШРП-а (акциони план за школску
2019/20.годину)
Информисање чланова наставничког већа о
реализацији планираних активности

Чланови стручног актива

Септембар

Чланови стручног актива,
педагошки колегијум

Током године

Координатор актива

На крају првог и
другог полугодишта

▪

Анализа рада и утврђивање могућих смерница
за даљи рад

Чланови стручног актива

Током године

▪

Укључивање родитеља у предвиђене
активности у оквиру развојног плана

Чланови стручног актива

Током године

▪
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▪
▪
▪

Анализа рада стручног актива
Писање извештаја
Упознавање чланова наставничког већа са
извештајем рада актива

Чланови стручног актива

Мај

▪

Потешкоће и изазови са којим су се сусретали
чланови актива у свом раду
Предлози за побољшање рада у наредној
школској години

Чланови стручног актива

Јун

▪

Табела 68 – План рада стручног актива за школско развојно планирање

Тим за обезбеђивање квалитета рада установе
Тим за обезбеђивање квалитета рада установе се стара о обезбеђивању и унапређивању
квалитета образовно-васпитног рада установе; прати остваривање школског програма;
стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, развоја компетенција;
вреднује резултате рада наставника, васпитача и стручних 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 стручних сарадника у односу на захтеве
квалитетног образовно-васпитног рада, резултате самовредновања и спољашњег
вредновања; праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате.
Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине представници запослених,
родитеља, Локалне самоуправе, стручни сарадници, помоћник директора и директор
школе.
Тим има следеће надлежности :
• прати обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно – васпитног рада
у установи; стара се о остваривању школског програма;
• стара се о остваривању циљева и стандарда
постигнућа; стара се о развоју компетенција;
• вреднује резултате рада наставника, васпитача и
стручних сарадника; прати и утврђује резултате рада
ученика и одраслих;
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Време
реализације

Активности / теме
-

Септембар

-

Јануар
-

Усвајање Плана рада Тима – до 15.септембра
- Разматрање Извештаја о реализацији Годишњег
плана рада школе за школску 2018/19. Разматрање
остваривања Школског програма школе за школску
2018/19. годину
Разматрање Годишњег плана рада школе за школску
2019/20 (давање сугестија )
Праћење реализације активности на основу Акционог
плана отклањања недостатака, утврђених од стране
Комисије за Екстерну евалуацију рада школе
Анализа реализациje наставе у току првог
полугодишта школске 2019/2020. године
Анализа рада Стручних већа , Тимова и Актива
Школе у току првог полугодишта
Праћење реализације активности на основу Акционог
плана Тима за школско развојно планирање
Анализа Извештаја о реализацији Школског
развојног плана
- Анализа Извештаја о раду директора у првом
полугодишту

Начин
реализације

анализа,
дискусија,
сугестија

анализа
дискусија
извештај

Носиоци
реализације

Чланови
Тима

Чланови
Тима

-

Анализа постигнућа ученика у току наставне
2019/2020.године (годишњи испити, такмичења...)
- Анализа реализациje наставе
- Разматрање стручног усавршавања наставника у
току школске године
- Давање сугестија за даља стручна усавршавања
наставника на основу Извештаја о сталном стручном
усавршавању
- Анализa остварених активности везаних за
Самовредновање школе у току школске 2019/2020.
године
- Праћење реализације активности на основу
Акционог плана

анализа,
дискусија

-

Јун

анализа
дискусија
сугестија

Чланови
Тима
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Давање смерница и сугестија за израду Годишњег
плана рада школе за школску 2020/2021.годину.
- Давање смерница у планирању спровођења
поступка Самовредновања за школску
2020/2021.годину
- Разматрање Извештаја о реализацији Школског
развојног плана
- Анализа Записника, Извештаја и Планова стручних
већа и актива
- Разматрање припремљености школе за наредну
школску годину
- Израда плана о раду Тима за школску 2020 /
2021.годину

-

Август

анализа,
дискусија,
сугестија
извештај

Чланови
Тима

Табела 69 – План рада тим аза обезбеђивање квалитета рада устнове

Годишњи програм рада тима за међупредметне компетенције
Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина и ставова
који обезбеђују успешно сналажење у свакодневном животу које су потребне свакој
особи за лично испуњење и развој , друштвено укључивање и запошљавање ПРИПРЕМА ЗА ЖИВОТ. Опште међупредметне компетенције заснивају се на
кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, применљиве су у
различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и
задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и
укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.
Оријентација ка општим и међупредметним компетенцијама доприноси динамичнијем
и ангажованијем комбиновању знања, вештина и ставова значајних за различите реалне
контексте који захтевају њихову функционалну примену.
Тема
Компетенција за
целоживотно
учење

Време
реализације

Носиоци
активности

континуирано током наставници
године
разредне и
предметне
наставе,
васпитачи,
психолог

Очекивани исходи
▪
▪
▪
▪
▪

Комуникација

континуирано током наставници
године
разредне и
предметне
наставе,
васпитачи,

▪

ученик препознаје свој
стил учења
ученик користи
различите методе
учења
ученик уме да одвоји
битно од небитног
ученик уме да процени
у којој мери је савладао
градиво
ученик уме да
идентификује тешкоће
у учењу и зна како да
их превазиђе
ученик уме јасно да
изрази своје идеје,
мисли, одређени
садржај (усменим или
писаним путем)

Начин праћења
▪

постигнућа
ученика

▪

путем васпитног
рада у групама и
индивидуално
дискусија на
часовима

▪
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психолог

▪

▪
▪
Рад са подацима и континуирано током наставници
информацијама
године
разредне и
предметне наставе

▪
▪
▪
▪

Дигитална
компетенција

Решавање
проблема

континуирано током наставници
године
разредне и
предметне наставе

континуирано током наставници
године
разредне и
предметне
наставе,
васпитачи,
психолог

▪

▪

▪

Сарадња

континуирано током наставници
године
разредне и
предметне
наставе, васпитачи

▪
▪

ученик уме да изражава
своје ставове,
мишљења и осећања
на позитиван и
аргументован начин
ученик уме активно да
слуша и уважава
говорника
ученик разуме важност
и негује културу
дијалога
основна обрада, чување
и презентација
података
разуме разлику између
јавних и приватних
података
зна разлику између
података и њиховог
тумачења
зна да исти подаци у
зависности од
контекста могу имати
различита тумачења
ученик уме да
претражује, процењује
релевантност и
поузданост, анализира
и систематизује
информације у
електронском облику

ученик испитује
проблемску ситуацију,
разуме повезаност
између ограничења и
релевантних
карактеристика исте
ученик
осмишљава/проналази
могућа решења,
упоређује их,
примењује изабрано
решење, прати његову
примену и вреднује
примену истог
идентификујући добре
и слабе стране
конструктивно
доприноси раду групе
доприноси постизању
договора о правилима

предмета,
секција,
пројектне наставе

▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪
▪

кроз часове
информатике и
рачунарства,
самостални
радови ученика у
оквиру других
предмета
(припрема
презентација,
самосталних
радова, пројектна
настава...)
кроз часове
информатике и
рачунарства,
самостални
радови ученика у
оквиру других
предмета
(припрема
презентација,
самосталних
радова, пројектна
настава ...)
путем
индивидуалних
разговора са
наставницима,
васпитачима и
психологом,
путем процене
решавања
актуелних
проблемских
ситуација

упитници
анкете
разговори са
васпитачима
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заједничког рада и
придржава их се

▪

на часовима
оркестра и
камерне музике

активно учествује у
животу школе и дома
поштујући права
других
афирмише дух
толеранције,
равноправности и
дијалога
познаје основне
састојке хране и
промене које утичу на
њен квалитет
разуме значај правилне
исхране и адекватне
прераде хране за
очување здравља
познаје могуће
последице алкохола,
никотина и других
психоактивних
супстанци
разуме важност здравог
и безбедног окружења
за живот људи и
спреман је да се
активно ангажује у
унапређењу квалитета
живота у заједници
спреман је да се
самостално ангажује у
заштити природе и
управљању ресурсима

▪

кроз рад
Ученичког
парламента
кроз учешће у
радионицама
васпитача

позитивно вреднује
допринос културе и
уметности развоју
људске заједнице
усвајање естетских
вредности

концерти, посета
изложбама, музејима,
позориштима,
изложбе радова
ученика, приредбе

уме да идентификује и
адекватно представи
своје способности и
вештине (јаке стране),
уме да напише и CV
мотивационо писмо.

кроз едукативне
радионице,
CV и мотивациона
писма ученика

▪
Одговорно
учешће у
демократском
друштву

континуирано током наставници
године
разредне и
предметне
наставе, васпитачи

▪

▪

Одговоран однос
према здрављу

континуирано током наставници
године
разредне и
предметне
наставе,
васпитачи,
психолог

▪

▪

▪

Одговоран однос
према околини

континуирано током наставници
године
разредне и
предметне
наставе, васпитачи

▪

▪

Естетичка
компетенција

Предузимљивост
и оријентација ка
предузетништву

континуирано током наставници
године
разредне и
предметне наставе
(наставник
ликовне културе и
наставници
музичке наставе),
васпитачи
континуирано током тим за развој
године
међупредметних
компетенција и
предузетништва,
наставници
разредне и
предметне
наставе,
васпитачи,
психолог

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪
▪

кроз рад спортске
секције
кроз радионице
васпитача и
наставника
праћење
предавања
представника
надлежних
институција
(Дом здравља,
Завод за јавно
здравље)
кроз васпитни рад
кроз ваннаставне
активности са
наставницима и
васпитачима

Табела 70 – План рада тима за међупредметне компетенције и предузетништво
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Програм рада тимa за професионални
развој и стручно усавршавање
Програм спроводи Тим за професионални развој и стручно усавршавање. Програмом су
предвиђене активности дате у табели испод:
Тема / активности

Време

Одговорна
особа за
активност

Носиоци
активности

Очекивани исходи
активности

Начин праћења
реализације

Припрема плана
професионалног развоја
на нивоу школе и плана
стручног усавршавања

Август /
септембар

Директор

Координатор,
чланови тима,
педагошки
колегијум

Реализација према
плану,
мотивисање колега за
професионални развој

Eвиденција о
стручном
усавршавању
запослених
(сертификати,
потврде)

Упознавање чланова
наставничког већа са
Правилником о стручном
усавршавању унутар
установе

септембар

Директор

Координатор

Усвајање
Правилника о стручном
усавршавању и примена

Правилник;

Праћење реализације
процеса стручног
усавршавања и
професионалног развоја

Квартално

Сарадња са органима
школе и другим
субјектима у школи и
ван школе у циљу
испуњења задатака

Током
године

Сакупљање и разматрање
информација о
могућностима
професионалног развоја
(информације о стручној
литератури, о
семинарима и другим
активностима
професионалног развоја;
повезивање школа у
циљу размене искустава)

Током
године

Директор,
Координатор

Координатор,
Директор

Директор
Секретар
Координатор

Координатор,
чланови тима

Координатор,
чланови тима,
запослени,
спољни
сарадници
Чланови тима

Реализација личног
плана
стручног усавршавања
запослених, иновације у
настави,
примена знања са
семинара
Успостављање сарадње
са институцијама
и појединцима у циљу
реалиазције плана

Евиденција
стручног
усавршавања
наставника,
васпитача и
стручних сарадника
-тромесечни
извештај Тима
Педагошки
колегијум

Извештаји
Школски одбор
Педагошки
колегијум

Практична реализација
и употреба датих
информација;

-извештаји о личном
СУ
запослених

Остваривање сарадње са
другим
школама;

-размена искустава

Развијање тимског рада
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Савети и подршка
наставницима (савети и
менторство наставнику
приправнику;

Током
Координатор,
године,по
Диретор
потреби и на
захтев
Секретар

Савети наставницима
који имају потешкоћа у
раду
Праћење плана извођења
огледних и угледних
часова, акционог
истраживања

Координатор,
чланови тима

-унапређење рада и
аплицирање
за стицање звања,
положени испити за
лиценцу

Психолог
Током
године

Координатор,
Директор

-увођење приправника у
посао

Наставници,
стручна
служба,

документација о
сарадњи ментора и
приправника
-евалуација и
самоевалуација

-иновативни приступ
настави,

-припреме за
час,

-унапређење сарадње

-план истраживања

Чланови тима
-евалуација
Менторство наставнику
приправнику
(одређивање ментора
наставнику приправнику,
пружање информација о
полагању приправничког
испита и испита за
лиценцу)

По
заснивању
радног
односа

Директор
Секретар

Ментор,
чланови тима,
Стручна служба

Стручна
служба

-увођење приправника у
посао и
стицање лиценце
Посете часовима,
одржана предавања за
приправнике,
Учешће стручног већа у
подршци приправнику

Документација
Извештаји,
припреме за
активност или час
Анализа посећених
часова,
Педагошко
инструктивни рад и
саветовање

Табела 71 - Програм рада тимa за професионални развој и стручно усавршавање

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

Начин реализације

Носиоци
активности

Време
реализације

сарадња са наставницима, васпитачима,
председницима стручних већа и
координаторима актива, прикупљање
података и сарадња са координатором и
члановима Тима за израду Годишњег
извештаја о раду школе
сарадња са наставницима, секретаром,
помоћником директора, прикупљање
података, израда делова плана, сарадња
са координатором и члановима Тима за
израду Годишњег плана рада школе

Психолог,
организатор
практичне
наставе,
наставници,
васпитачи
наставници,
психолог,
организатор
практичне
наставе, помоћник
директора
наставници,
васпитачи,
психолог,
помоћник
директора

Јул-септембар

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

септембар

од септембра
континуирано
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4. Израда годишњег
програма рада и
месечних планова
рада психолога
5. Израда плана
посета психолога/
стручног
сарадника
часовима
општеобразовне и
музичке наставе
6. Припремање плана
сопственог
стручног
усавршавања

на основу потреба школе, а у складу са
законском регулативом

психолог

од септембра
континуирано

планирање педагошко-инструктивног
рада, израда плана, благовремено
обавештавање наставника и директора о
посетама

Стручни
октобарсарадник/психолог новембар,
март-април

утврђивање приоритетних компетенција,
планирање похађања акредитованих
семинара и стручних скупова,
планирање стручног усавршавања
унутар установе, израда портфолија

7. Учествовање у
организацији
редовне наставе,
додатног рада и
слободних
активности

консултације са наставницима,
васпитачима, израда упитника за
ученике, обрада података, припремање
важеће законске регулативе,
припремање психолошке и педагошке
литературе и примера добре праксе.

психолог,
директор,
помоћник
директора,
педагошки
колегијум
психолог,
наставници,
васпитачи

септембар

од септембра
континуирано

Праћење и вредновање васпитно-образовног рада
Садржај рада /
Активности
1. Учествовање у
континуираном
праћењу и
подстицању
напредовања
ученика у развоју
и учењу

Начин реализације
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

2. Учествовање у
истраживањима
која се спроводе у
оквиру
самовредновања
рада школе и
израда извештаја о
самовредновању
школе
3. Учешће у
сарадња са помоћником директора и
организацији живота и координатором васпитне службе при
рада у дому ученика
изради распореда рада васпитача,
распореда ученика у собама

Носиоци
активности
психолог,
разредне
старешине

Време
реализације
новембарјануар,
април-јун
август

чланови тима за од септембра
самовредновање континуирано

помоћник
директора,
координатор
васпитне
службе,
психолог

август и
континуирано
током школске
године
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4. Анализа постигнућа
ученика

Анализа постигнућа ученика; предлог
мера за побољшање ефикасности и
успешности школе;
Прилагођеност програмских задатака,
облика, метода и средстава васпитнообразовног рада према узрасту и
интелектуалним особеностима ученика;
праћење и вредновање примене мера
индивидуализације на нивоу школе

психолог,
наставници,
чланови тима за
ИОП

од октобра
континуирано

5. Израда
електронских досијеа
ученика

редовно ажурирање базе података о
ученицима кроз сарадњу са
наставницима, васпитачима и
родитељима и саветодавни рад са
ученицима

психолог,
васпитачи,
наставници,
родитељи,
ученици

од септембра
континуирано

Рад са наставницима
Носиоци
активности

Време
реализације

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
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

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

психолог,
наставници,

од септембра

Одабир начина праћења напретка
ученика, вођење евиденције,
предлог мера и имплементација
истих

Психолог,
наставници

Од септембра

Презентовање знања и вештина
стечених на семинару
„Савладавање меких вештина у
релацији наставник – ученик –
родитељ унутар установа“

Психолог,
наставници

Од септембра

Посета часовима општеобразовне и
музичке наставе, саветодавни рад
са наставницима и давање
информација о посећеном часу;
предлагање мера за побољшање

Психолог,
помоћник
директора,
директор

октобарновембар
фебруар-март
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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 узрок
слабијег успеха или
неуспеха у достизању
захтева образовних
стандарда, као и појава
образовних стандарда, као
и маладаптивних облика
понашања и предлагање
мера за њихово
превазилажење

праћеног сегмента образовноваспитног процеса, преглед
педагошке документације (дневник,
планови, педагошка свеска,
припрема за час, примена
протокола за праћење часа према
дефинисаним стандардима
квалитета)
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

Рад са васпитачима
Носиоци
активности

Време
реализације

Садржај рада /
Активности

Начин реализације

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

Информисање васпитача о профилу
ученика, породичним и другим
значајним условима који утичу на
понашање ученика, предлагање
поступака који за циљ имају
олакшавање процеса адаптације на нове
услове живота и рада, редовне
консултације са васпитачима

Психолог,
васпитачи

Од септембра

2. Пружање подршке
васпитачима приликом
решавања конфликата
међу вршњацима

Упознавање васпитача са породичним
условима и динамиком односа, посебно
за новоуписане ученике.

Психолог,
васпитачи

Од септембра

3. Учествовање у раду
тимова за појачан
васпитни рад са
ученицима

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 васпитни рад, сарадња са
наставничким већем

Психолог,
наставници,
васпитачи,
родитељи /
други законски
заступници

од септембра
према потреби
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4. Пружање подршке
васпитачима у раду са
ученицима и родитељима
или другим законским
заступницима
5. Пружање подршке
васпитачима у вођењу
васпитне групе
6. Континуирано праћење
ученика (емоционалног,
когнитивног и социјалног
развоја)

Упознавање наставника са породичним
условима и динамиком односа, посебно
за новоуписане ученике.

Психолог,
васпитачи

Од септембра

Учешће у испитивању социометријских
структура васпитних група,
идентификовање поремећаја у
интерперсоналним односима, предлог
мера за превазилажење истих
Учешће у редовном ажурирању базе
података психолога и васпитача
(досијеи ученика)

Психолог,
васпитачи

од септембра

Психолог и
васпитачи

Од септембра

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

2. Учешће у праћењу
новоуписаних ученика ,
пружање подршке
ученицима у процесу
адаптације

Одабир начина праћења, вођење
евиденције, саветодавни рад са
ученицима и наставницима, васпитачима
и родитељима

2. Праћење развоја ученика
(когнитивног,
емоционалног и
социјалног)

Прикупљање анамнестичких података,
допуна досијеа ученика, евидентирање
успеха ученика на крају
класификационих периода

3.Примена психолошких
тестова и процедура ради
прикупљања података
потребних за непосредан
рад са ученицима

Тестирање општих и посебних
способности, особина личности, стилова
учења, мотивације, вредносних
оријентација и ставова, израда
извештаја.

4. Саветодавно –
инструктивни рад са
ученицима који имају
тешкоће у савладавању
наставног програма, имају
тешкоћа у емоционалном и
социјалном развоју

Психолошко тестирање и процена,
одабир начина праћења напредовања,
индивидуални разговори са ученицима

Носиоци
активности

Време
реализације

Психолог,
помоћник
директора,
директор
Психолог,
наставници,
васпитачи,
родитељи/други
законски
заступници
Психолог,
разредне
старешине,
родитељи/ други
законски
заступници,
ученици,
васпитачи
Психолог

Мај – јун

Психолог

Од октобра

Септембар –
децембар и
надаље, по
потреби
Од септембра

Од октобра

102

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година
5. Рад са ученицима на
унапређењу кључних
компетенција, ставова и
вредности потребних за
живот у модерном друштву

Припрема и реализација радионица на
тему ненасилне комуникације,
конструктивног решавања проблема,
толеранције, здравих стилова живота,
управљања стресом, превазилажење
треме, вештине доношења одлука

Психолог

Од октобра

6. Пружање подршке
ученичком активизму и
учествовању у школском
животу

Учешће у раду ученичког парламента,
едукација чланова парламента, чување
документације

Психолог

Од октобра

7. Пружање подршке
ученику или групи у
акцедентним кризама

Идентификовање кризних ситуација,
сарадња са разредним старешинама и
васпитачима, ангажовање других
институција уколико се за то појави
потреба

По потреби

8. Професионално
информисање ученика
завршних разреда музичке
наставе

Презентовање основних информација у
вези са факултетима и условима уписа и
студирања у земљи и иностранству

Психолог,
разредне
старешине,
васпитачи,
запослени у
другим
институцијама
психолог,
наставници
главног
предметаинструмента

од марта

Сарадња са родитељима/другим законским заступницима
Садржај рада
/активности

Начин реализације

Носиоци
активности

Време
реализације

чланови Савета
родитеља,
психолог
психолог,
родитељи

континуирано
од септембра

1. Учешће у раду
Савета родитеља

сарадња са члановима Савета у вези са
надлежностима овог тела

2. Сарадња са
родитељима ученика
који имају тешкоће у
развоју
3. Јачање родитељских
компетенција

психолошко – саветодавна помоћ родитељима
деце која имају различите тешкоће у развоју;
редовна размена информација о напретку и
развоју ученика.
пружање подршке јачању родитељских
васпитних компетенција путем превентивног
и интервентног индивидуалног рада на
психолошком образовању родитеља.

психолог,
родитељи

континуирано
од септембра

4. Сарадња са
родитељима у оквиру
појачаног васпитног
рада

прикупљање података од родитеља који су
од значаја за упознавање ученика и праћење
њиховог развоја. Саветовање и усмеравање
родитеља чија деца врше повреду правила
понашања и којима је одређен појачан
васпитни рад.
Праћење успешности програма сарадње са
породицама – анкета и евалуација

психолог,
родитељи

континуирано
од септембра

континуирано
од септембра
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Сарадња са директором
Садржај рада
/активности
1. Сарадња са
директором по питању
приговора и жалби
ученика, родитеља
односно другог
законског заступника
на оцену из предмета и
владања
2. Учествовање у раду
комисије за проверу
савладаности програма
за увођење
приправника у посао
наставника, васпитача
и стручног сарадника.
3. Сарадња у вези са
другим пословима по
налогу директора

Начин реализације

Носиоци
активности

Време
реализације

Рад у комисији коју чине директор, одељенски
старешина и стручни сарадник

Психолог,
помоћник
директора,
директор

од септембра

Упознавање са извештајем ментора;
присуствовање: угледном часу, радионици,
одбрани рада; дискусија са члановима
комисије; писање извештаја комисије.

Директор,
психолог, трећи
члан у складу са
законом.

од септембра

Свакодневна тимска сарадња и размена
информација у циљу боље организације и
реализације образовно-васпитног и васпитнообразовног рада.

Директор,
помоћник
директора,
психолог

Од септембра

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

Начин реализације

1. Сарадња са Школском
управом у Јагодини

Размена неопходних
информација и документације

2. Сарадња са Полицијском
управом у Ћуприји

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

3. Сарадња са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Носиоци активности

Време
реализације

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

Од септембра

психолог, надлежни у
Министарству

Од септембра

Од септембра

Табела 72 - Глобални план рада стручног сарадника/психолог
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РАЗРЕДНО СТАРЕШИНСТВО
Разредни старешина руководи радом у одељењу и има административну,
организациону и педагошку улогу. Своје функције остварује јединствено,
координирајући рад и остварујући 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 организовања и
самоорганизовања
❖ 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 старешина 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, ради на подстицању
индивидуалног развоја ученика и на унапређивању одељенског колектива.
Одељенски старешина предузима све потребне мере у циљу остваривања плана и
програма рада и обједињавања васпитног деловања свих наставника и других
чинилаца.
Одељенски старешина остварује сарадњу са родитељима и укључујеродитеља у
систематски рад школе ради праћења и подстицања развоја њихове деце и усклађивања
педагошког деловања породице и наставника. Одељенски старешина 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
❖ Укључивању родитеља у припреме и реализацију обележавања значајних датума у
току школске године
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Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Име и презиме наставника
Музичка настава
Ирена Младеновић Милошевић
Ненад Милошевић
Жељко Ивовић
Горан Миљковић
Општеобразовна настава
Јована Тодоровић
Весна Андрејић
Весна Тирменштајн
Жарко Боровина
Драгослава Костандиновић

Разред
Припремни, I,II,III
IV, V, VI
VII, VIII
IX, X
I , III
II, IV
V, VI
VII,VIII, X
IX

Табела 73 – разредне старешине

Програм рада разредног старешине за припремни, 1, 2. и 3.разред музичке наставе
Р.б.

1.

2.

3.

4.
5.

Тема
- Упознавање са ученицима,
- Договор о начину рада на разредном часу, размењивање
међусобних идеја и размишљања,
- Тумачење појединачних распореда часова и учења и
прилагођавање истим,
- Упознавање са Правилником о васпитно - дисциплинској
одговорности ученика (права и одговорности ученика - сајт
школе); Правилник о понашању и облачењу, итд...
- Како можемо помоћи новим ученицима да се лакше адаптирају,
- Испуњавање 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?

Време
реализације

Септембар 2019.
године

Октобар
2019. године
Новембар 2019.
године
Децембар 2019.
године
Јануар
2020. године

6.

- Мотивација и развијање мотивације,
- Значај уредног слушања и записивања на настави, редовно
похађање наставе и дисциплина на часу.

7.

- Такмичења? Да или не?
- Изградња поверења,
- Обогаћивање унутрашњег живота и маште.

Март
2020. године

8.

- 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.

Април
2020. године

Фебруар 2020.
године
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9.

10.

- 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.

Мај
2020. године
Јун
2020. године

Табела 74 – Програм рада разредног старешине

Програм рада разредног старешине за 4, 5. и 6. разред музичке наставе
Р.б.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Тема
- Упознавање са ученицима,
- Договор о начину рада на разредном часу, размењивање
међусобних идеја и размишљања,
- Циљеви ученика у новој школској години,
- Упознавање са Правилником о васпитно - дисциплинској
одговорности ученика (права и одговорности ученика - сајт
школе); Правилник о понашању и облачењу, итд...
- 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?

Време
реализације

Септембар 2019.
године

Октобар
2019. године
Новембар 2019.
године
Децембар 2019.
године
Јануар
2020. године
Фебруар 2020.
године
Март
2020. године
Април
2020. године
Мај
2020. године
Јун
2020. године

Табела 74 – Програм рада разредног старешине
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Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година

Програм рада разредног старешине за 7. и 8. разред музичке наставе
Р.б.

Тема

1. Упознавање са ученицима

2.

3.

4.

5.

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 између 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
2019. године

Октобар
2019. године

Новембар
2019. године

Децембар
2019. године
Јануар
2020. године

6.

Мотивација и развијање мотивације
Значај уредног слушања и записивања на настави, редовно
похађање наставе и дисциплина на часу

Фебруар
2020. године

7.

Израдња поверења
Обогаћивање унутрашњег живота и маште
Читање књига и сушање музике

Март
2020. године

8.

Пубертет и све муке које га прате
Екологија и значај екологије

Април
2020. године

9.

Бавимо ли се важним стварима (за нас саме), или углавном
трошимо енергију и време на мање битне ствари?
Трачарење и оговарање

Мај
2020. године

10.

Успех као појам и успех у школској години
Да ли ћу квалитетније и паметније трошити слобдно време
наредне школске године?

Јун
2020. године

Табела 75 – Програм рада разредног старешине

Програм рада разредног старешине за 9. разред музичке наставе
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Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година

Р.б.

Тема

1. Упознавање са ученицима
Договор о начину рада на разредном часу, размењивање
међусобних идеја и становишта
Циљеви ученика у новој школској години
2.
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
3.
Разговор – облик комуникације
Поверење
Откривање тајни и недоумица

Време
реализације
Септембар
2019. године

Октобар
2019. године

Новембар
2019. године

4.

Стварање међусобног поверења, односи између полова у интернату Децембар
2019. године
Савети како да останемо задовољни у постојећим условима

5.

Колико смо објективни и реални у вези са самим собом?
Колико смо објективни и реални у вези са особама из окружења?

Јануар
2020. године

6.

Мотивација и развијање мотивације
Значај уредног слушања и записивања на настави, редовно
похађање наставе и дисциплина на часу

Фебруар
2020. године

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)
Ускоро смо ДИПЛОМЦИ. Права и обавезе које то сазнање носи.

Март
2020. године

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 слободно време
последње школске године у средњој школи?
Сарадња са родитељима

Мај
2020. године

8.
9.

10.

Април
2020. године

Јун
2020. године

Табела 76 – Програм рада разредног старешине

Програм рада разредног старешине за 10. разред музичке наставе
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Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година

Р.б.

Тема

Време
реализације
Септембар
2019. године

1.

Стварање радне атмосфере
Ја сам члан тима
Коначно смо дипломци – и шта сад?

2.

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 пратилац (поведем групу, прилагодим се групи)
Ето, прође година (шта нам је било лепо у 2019.години)

Октобар
2019. године

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 између полова у
интернату
Савети како да останемо задовољни у постојећим условима

Јануар
2020. године

Последње полугодиште у средњој школи и какве то везе има са
мном.
Где видим себе за пар месеци?
Шта читамо, шта слушамо ( разонода као оружје 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
Резултати испита (мотивациони разговори и узајамна подршка)
Распуст само што није (задовољство + корист)
Сарадња са родитељима

Март
2020. године

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Новембар
2019. године

Децембар
2019. године

Фебруар
2020. године

Април
2020. године

Мај
2020. године

Јун
2020. године

Табела 77 – Програм рада разредног старешине
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Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година
Програм рада разредног старешине за 1. разред општеобразовне наставе
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.

Време
реализације
Септембар
2019.године

Октобар
2019.године

Новембар
2019.године
Децембар
2019.године

Јануар
2020.године
Фебруар
2020.године
Март
2020.године
Април
2020.године
Мај
2020.године
Јун
2020.године

Табела 78 - Програм рада разредног старешине

Програм рада разредног старешине за 2. разред општеобразовне наставе
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Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година

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);

Време
реализације
Септембар
2019.године

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;
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;

Октобар
2019.године

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;

Децембар
2019.године

5.

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;

Јануар
2020.године
Фебруар
2020.године

8.

Значај спортских активности за правилан психофизички
развој;
Школа за музичке таленте – јединствена образовна установа у
земљи;
Другарство – тимски рад;
Саветодавни рад са ученицима;

Април
2020.године

9.

Ускрс – највећи хришћански празник;
На концерту;
Ми о себи;
Трема и страх – како их савладати;

Мај
2020.године

10.

Разговарамо о годишњим испитима;
Анализа постигнутог успеха на крају школске године;
Предлагање ученика за похвале и награде;
Израда програма за следећу школску годину;

Јун
2020.године

2.

3.

6.

7.

Новембар
2019.године

Март
2020.године

Табела 79 – Програм рада разредног старешине
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Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година
Програм рада разредног старешине за 3. разред општеобразовне наставе
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 2019-20.годину;
Деца имају своја права и одговорнoсти;
Погледај у себе- сагледавање личних особина;
Како се понашамо у саобраћају;
Учити не значи увек и научити;
Када порастем, бићу.......;

2.

Време
реализације
Септембар
2019.године

Октобар
2019.године

Шта значи бити хуман;
Како се дружимо;
Еколошка школа – неговање животне средине;
Коме се дивимо, ко су наши узори;
Други о мени;
Неговање осећања дужности и доследности;
Стижу празници; како ћемо прославити , о чему треба водити
рачуна;
Полугодиште – какакв смо успех постигли;

Новембар
2019.године

Значај Саве Немањића за нашу просвету и културу;
Планирање дневних активности;
Дрога, алкохол, пушење;
Навике и понашања за здрав живот;
Поштујемо туђа мишљења;
Како разрешити конфликт;
Моји кораци на путу ка успеху;
Рециклирај – не фолирај;
22. март - Дан вода;
Дан планете Земље;

Јануар
2020.године
Фебруар
2020.године

8.

Ускрс - највећи хришћански празник;
Значај спортских активности за правилан психофизички развој;
Правилно располагање слободним временом;

Април
2020.године

9.

Сви смо исти, а различити – толеранција;
Ког друга поштујем;
Лепа реч гвоздена врата отвара;
Шта нас радује , занима;
Како се треба понашати ван школе;
Разговарамо о годишњим испшитима;
На крају школске године постигли смо успех......;

Мај
2020.године

3.

4.

5.
6.

7.

10.

Децембар
2019.године

Март
2020.године

Јун
2020.године

Табела 80 – Програм рада разредног старешине

Програм рада разредног старешине за 4. разред општеобразовне наставе
113

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година

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.

3.

Поштујемо туђе мишљење, сарадња у одељењу;
Језик потреба и осећања;
Проблеми у настави;
Школа за музичке таленте – јединствена образовна установа у
земљи;
Негујемо животну средину;
Уважавање туђе личности;
Анализа успеха;
Шта је то толеранција?

Време
реализације
Септембар
2019.године

Октобар
2019.године

Новембар
2019.године

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;

Децембар
2019.године

6.

Шта радимо када нас неко увреди или повреди;
Ко сам ја, ко си ти ?
Текући проблеми – проблеми у учењу;
Шта је бонтон;

Фебруар
2020.године

7.

Постигли смо успех – како остварити жеље;
Анализа постигнутог успеха и како то побољшати;
Моја школа и ја;
Одело не чини човека;

Март
2020.године

8.

Моје потребе су ....;
Ускрс;
Саветодавни рад са ученицима;
Другарство, тимски рад;

Април
2020.године.

9.

Како савладати трему и обуздати страх;
Како помоћи другима;
Шта ме плаши...;
Постигли смо успех;

Мај
2020.године

10.

Како провести распуст;
Израда програма за следећу школску годину;
Састанак са родитељима;

Јун
2020.године

4.

5.

Јануар
2020.године

Табела 81 – Програм рада разредног старешине

Програм рада разредног старешине за 5. разред општеобразовне наставе
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р.б.

Тема

1.

▪
▪
▪
▪

2.

▪ Обележавање дечије недеље
▪ Однос професор-ученик
▪ Професионално информисање – моје
будуће занимање
▪ Ненасилна комуникација
▪ Бес и како са њим
▪ Моја осећања
▪ Ја нисам поводљив – ШБН
▪ Вршњачко насиље
▪ Слободна тема по избору ученика
▪ Како помоћи другу кад му је
најпотребније
▪ Спремамо се за Нову годину
▪ Психофизичке одлике пубертета
▪ Предрасуде – борба против предрасуда
▪ Обележавање дана Светог Саве
▪ Крај првог полугодишта – како да
побољшамо успех
▪ Хуманост и хуманитарни рад
▪ Како помоћи старим и беспомоћним
људима
▪ Пушење и алкохол су штетни за здравље
▪ Зависност успеха од рада и залагања
▪ Екологија и њен значај
▪ Колико добро познајем себе
▪ Анализа успеха
▪ Породично васпитање – одраз моје
личности и мог понашања
▪ Весели Ускрс
▪ Шта је то љубав
▪ Лична и општа хигијена
▪ Бонтон - како се понашамо на јавном
месту
▪ Како избећи страхове и анксиозност
▪ Мој план рада и одмора
▪ Хуманизација односа међу половима
▪ Слободна тема по избору ученика
▪ Идемо на распуст

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Како да уредимо односе у одељењу
Развијање културе понашања
Излет
Правилник о васпитно-дисциплинској
одговорности

Време реализације
Септембар

Октобар

Новембар
Децембар

Јануар

Фебруар
Март

Април

Мај

Јун

Табела 82 – Програм рада разредног старешине

Програм рада разредног старешине за 6. разред општеобразовне наставе
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Р.б.

Тема

Време реализације

1.

▪
▪
▪
▪

Како да уредимо односе у одељењу
Однос наставник – ученик
Излет, посета, излазак
Дечија права – Конвенција о дечијим
правима

2.

▪

Припремамо се за обележавање дечије
Октобар
недеље
Како оплеменити животни и радни простор
Развијање културе понашања – правилник
понашања
Правилна комуникација
Методе и технике учења
Правилник о васпитно-дисциплинској
Новембар
одговорности
Правилник о понашању и одевању
Промене у нама и око нас

▪
▪

3.

▪
▪
▪
▪
▪

4.

▪
▪
▪
▪

5.

▪
▪
▪
▪

6.

▪
▪

7.

▪
▪
▪
▪

8.

▪

9.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Септембар

Понашање на јавном месту
Ненасилна комуникација
Слободно време – како га активно и
квалитетно провести
Прослављамо Нову годину

Децембар

Ненасилна комуникација
Моја сарадња са психологом – кутак
поверења и разумевања
Свети Сава – школска слава
Разговор о успеху и понашању на крају
првог полугодишта
Психофизичке одлике пубертета
Наше понашање је одраз наше личности

Јануар

Осми март – мамин и бакин дан
Сличности и разлике између нас
Наше акције – ученичке иницијативе
Смешни и забавни садржај из школског
живота
Правилна исхрана и здрави стилови
живота
Анализа успеха
Весели Ускрс
Оптерећеност ученика – редовна настава и
слободне активности
Шта ми прија у школи, а шта бих мењао
Шта слушам/читам/гледам
Слободна тема по избору ученика

Март

Фебруар

Април

Мај
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10.

▪
▪
▪

Друг, пријатељ, симпатија
Моја осећања
Идемо на распуст

Јун

Табела 83 – Програм рада разредног старешине

Програм рада разредног старешине за 7. разред општеобразовне наставе
Р.б.

Тема

Време
реализације
Септембар 2019.
године

1.

Упознавање ученика са правилима у школи, распоредом часова и
школским календаром
Ја сам ученик седмог разреда - утисци ученика
Мој став према школи

2.

Лични развој ученика- Шта је самопоуздање?
Упознавање својих и туђих потреба
Индивидуални разговор са ученицима

Октобар
2019. године

3.

Анализа успеха
Понашање и сарадња у групи
Како могу да утичем на квалитет рада у школи

Новембар 2019.
године

4.

Умемо ли да слушамо друге?
„Сида”- савремено зло човечанства
Анализа текућих проблема
Приближава се крај полугодишта
Проблеми у учењу и како стићи до знања
Обележавање Савиндана

Децембар 2019.
године

Припрема за такмичења
Разрешавање сукоба
Индивидуални разговори са ученицима
Праћење ученика на такмичењима
Одлазак у биоскоп или позориште

Фебруар
2020. године

8.

Посета музеју
Анализа успеха
Имам проблем- како доћи до решења

Април
2020. године

9.

Укључивање у акције Дечијег савеза и Црвеног крста или неке
хуманитарне организације
Организовање и извођење екскурзије
Добар друг
Утврђивање успеха ученика на крају другог полугодишта
Анализа рада одељења и одељенског старешине
Како квалитетно провести распуст
Сређивање педагошке администрације

Мај
2020. године

5.
6.
7.

10.

Јануар
2020. године

Март
2020. године

Јун
2020. године

Табела 84 – Програм рада разредног старешине
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Програм рада разредног старешине за 8.разред општеобразовне наставе

Р.б.

Назив активности

1.

Административни послови,педагошка документација

2.

Избор руководства одељенске заједнице

3.

Шта ме брине, шта ме радује? - радионица

4.

Односи ученика у разреду

5.

Људска солидарност и другарство

6.

Односи нерада и недисциплинованог понашања-радионица

7.

Претварање рада у стваралачку радост

8.

Сређивање изостанака, административни послови

9.

Комична настава, удахни шоу програм

10.

Хуманизација односа међу ученицима

11.
12.

Септембар

Октобар

Награде и казне – радионица
Наркоманија, пушење, акохолизам

13.

Култура одевања, исхране и понашања - радионица

14.

Шта значи бити пажљив и како то показати

15.

Мотивација и активност у понашању ученика на часу

16.

Време реализације

Новембар

Децембар
Административни послови, педагошка документација
Табела 85 – Програм рада разредног старешине
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Програм рада разредног старешине за 9.разред општеобразовне наставе
Р.б.

Тема

1. ▪

▪
▪

2.

▪
▪
▪
▪
▪

Договор о садржају рада и сарадњи у текућој години (подела
задужења појединаца и обавезе –избор председника одељенске
заједнице и три ученика за ученички парламент, одабир тема за
разредни час и по избору ученика)
Упознавање са правилником школе о правилима понашања
ученика, дужностима и васпитно дисциплинским мерама
Клима у одељењу - подстицање јединства и међусобно
прихватање
Проблеми разједињености у одељењу
Клима у одељењу - болестан ученик у одељењу - коме је
потребна помоћ
Проблеми у учењу - смислено учење
Проблеми са организацијом времена
Негативне особине које стварају незрелу атмосферу у одељењу
(уображеност, самољубље, охолост, дволичност)

Време
реализације
Септембар

Октобар

3.

▪
▪
▪
▪

Кашњење на часове
Здравље и хигијена
Развијање толеранције међу половима
Сузбијање насиља

Новембар

4.

▪

Неговање културе понашања (понашање у учионици, на јавним
местима: улици, биоскопу, аутобусу, позоришту, концерту)
Проблем доношења одлука у групи
Оплемењивање међуљудских односа (развијање навика
љубазности, гостољубивости према другу, другарицама,
родитељима, наставницима....
Грађење односа поверења са ученицима
Свети Сава - припрема и учешће на приредби
Анализа успеха ученика,
Нереална процена знања
Преузимање одговорности за учињену штету (шта је
одговорност и како се гради)
Људска и дечија права
Национални мотиви/ручни радови - обука/
Национални мотиви/ручни радови - обука/

Децембар

Поздрављање, представљање и ословљавање
Психолошки значај уредног слушања, излагања и записивања
Праћење, усмеравање, вредновање васпитно-образовног рада и
моралног понашања ученика
Поштујући себе, поштујем и друге
Породица као основна ћелија друштва - поверење
Сукоб генерација
Концертне делатности (усклађивање свакодневних обавеза са
такмичењима и концертним активностима

Март

▪
▪

5.

▪
▪
▪
▪
▪

6.

▪
▪
▪

7.

▪
▪
▪

8.

▪
▪
▪
▪

▪

Јануар

Фебруар

Април

Лик музичког уметника (начитаност, реторика, морал,
комуникација, несебичност)
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9.

▪
▪
▪

10.

▪
▪
▪

Екологија (уређење дворишта )
Извори опасности за психо-физичко здравље (шта шкоди
здрављу )
Наше акције, ученичке иницијативе
Адолесценција - шта знам о пубертету, моја осећања, како
превазићи проблеме, репродуктивно здравље
Слободне теме по избору ученика
Анализа успеха и сумирање резултата

Мај

Јун

Табела 86 – Програм рада разредног старешине

Програм рада разредног старешине за 10. разред општеобразовне наставе
Р.б.
1.

Тема
▪
▪
▪

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Упознавање са: ученицима, школским календаром,
распоредом часова
Избор председника одељењске заједнице, избор
представника за Ученички парламент , њихове дужности
Пожељно и непожељно понашање – утврђивање правила
понашања
Анкета о безбедности ученика
Конвенција о правима детета
Тајни пријатељ (игра, циљ: међусобно упознавање ученика)
Моја школа – жеље и очекивања
Планирање ваннаставних активности
Тема по избору ученика
Анализа успеха
Где ме жуља ципела? – разговор о потешкоћама,
могућностима уклањања, узајамна помоћ
Планирање новогодишње хуманитарне акције
Свет без насиља (радионица)
Људска права (поводом међународног дана људских права)
Недеља лепих порука
Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности
ученика -подсећање
Активности Ученичког парламента
Облици зависности (уводна радионица)
Радионица о алкохолу
Наставак радионице
Школски простор – очување
Договор у вези са правилима понашања у учионици
Мој избор – најкњига, позоришна представа, особа
Шта ме брине, шта ме радује
Спортски дан (поводом 10.априла - Светског дана здравља)
Анализа упеха
Час осмеха (вицеви, музика, имитације)
Тема по избору ученика
Припреме за крај школске године
Моје жеље и очекивања (поређење са почетним)
Анализа рада и успеха

Време
реализације
Септембар

Октобар

Новембар

Децембар

Јануар
Фебруар

Март
Април
Мај
Јун
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Табела 87 – Програм рада разредног старешине

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ/РАЗРЕДНИХ СТАРЕШИНА
Програм рада разредних старешина спада у групу васпитних програма који се у школи
спроводе, а пре свега у циљу подршке развоју личности ученика и неговања сарадње са
родитељима. Разредне старешине координирају радом одељења и одељењског већа.
Разредне старешине свој програм реализују кроз:
1.
2.
3.
4.

одржавање часова разредног старешине (један час недељно )
одржавање родитељских састанака два пута годишње, а по потреби и чешће
сазивање и вођење одељењских већа (4 пута годишње, по потреби и чешће)
консултације и саветовање са ученицима, родитељима, стручним сарадницима,
директором и предметним наставницима (када се укаже потреба за тим)

Тематске целине програма рада разредних старешина су:
1. израда програма и активности одељењске заједнице;
2. праћење укупног наставног процеса за одељење коме је разредни старешина –
реализација наставног плана и програма, постигнућа ученика, редовност вредновања
знања, стагнације у напредовању, потребе за додатном подршком, иницирање израде
педагошког профила и ИОП-а;
3. подршка образовном напредовању ученика: подучавање или информисање о
техникама учења, планирању организације свог слободног времена и његово
усклађивање са обавезама на општеобразовној и музичкој настави;
4. подршка развоју ученика (инетелектуалном, емоционалном, социјалном) кроз
перманетно праћење развоја и његово подстицање, подршка и помоћ ученику у
социјализацији, прихватању од стране вршњака, саветовање ученика, укључивање
родитеља, психолога по потреби; информисање ученика, дискусије...
5. информисање родитеља о напредовању и понашању детета на редовним и
ванредним родитељским састанцима, као и у индивидуалним контактима са њима;
6. прикупљање, израђивање, класификовање документације о ученицима и њиховим
активностима;
7. контролисање општег стања одељења, безбедности ученика и поштовања права
ученика;
8. спровођење појачаног васпитног рада са ученицима;
9. подстицање развијања позитивних друштвених вредности;
10. пружање помоћи и подршке ученицима, родитељима, предметним наставницима.
Разредне старешине ће у оквиру рада са ученицима на часовима одељенске заједнице
посебну пажњу посветити раду на следећим темама:
1. Дискриминација
2. Толеранција
3. Ненасилна комуникација
4. Упознавање ученика са Конвенцијом о правима детета
5. Упознавање ученика са њиховим: правима, обавезама, васпитним и васпитнодисциплинским мерама
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6. Упознавање ученика са Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности
ученика и корисника услога дома
7. Упознавање ученика са Правилником о понашању и облачењу
8. У сарадњи са ученицима креирање правила понашања у учионици која ће бити
истакнута на видном месту.

ПРОГРАМ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ
СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈЕ
И ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И ПРЕДУЗЕТНИЧКИ
ДУХ
Школа у оквиру својих обавезних наставних предмета, изборних предмета, као и кроз
факултативне активности развија способност за препознавање проблема, вештине
планирања акција за решавање проблема, удруживање и тимски рад, подстиче
самоиницијативу и предузетнички дух ученика.
Циљ
Развијање способности
за препознавање
проблема

Активност
- Анализа поштовања права
ученика;
- Дебате о друштвеним проблемима
(дискриминација и сл);
- Анкетирање ученика о
интересовањима и предлозима
секција чији рад треба покренути у
школи.

Носилац активности
Наставници разредне
наставе, одељенске
старешине, наставници
грађанског васпитања,
наставник филозофије,
социологије …
Стручни сарадник, психолог

2.

Развијање вештине
планирања акција за
решавање проблема

- Израда годишњег плана рада
Ђачког парламента;
- Подстицање на праћење сајтова на
којима се објављују конкурси за
ђачке пројекте.

3.

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

- Групни облик рада у оквиру
обавезне и изборне наставе

Председник Ученичког
парламента уз подршку
директора и стручног
сарадника, психолога;
Стручни сарадник, психолог,
координатори за рад
Ученичког парламента
- Предметни наставници;
- Одељенске старешине
- Васпитачи

1.

4.

Подстицање
самоиницијативе
ученика

- Подршка акцијама ђачког
парламента;
- Израда пројеката и аплицирање
код донатора;
- Похваљивање ученика који
покрећу иницијативе за школске
акције.

- Предметни наставници,
стручни сарадници и
директор
- Наставничко веће на
предлог одељењског
старешине.
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5.

Развијање
предузетничког духа
ученика

- Подршка организовању спортских
турнира;
- Пружање помоћи у организовању
хуманитарних акција;

- Наставник физичког
васпитања;
- Директор; Стручни
сарадник, психолог.
- Васпитачи

Табела 88 - програм и активности којима се развијају способности за решавање проблема, комуникације
и тимски рад, самоиницијатива и предузетнички дух

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Циљ овог васпитног задатка је да ученицима, у складу са њиховим сазнајним
способностима, друштвеним захтевима и научно-технолошким достигнућима,
обезбеђује стицање знања о друштвеним, природним, привредним и техничким
појавама, токовима и активностима које преображавају, обогаћују или угрожавају
животну средину и опасностима које прете човечанству.
На тај начин треба да се развија свест о складном односу човека и средине и свест о
значају очувања и заштите природне и животне средине.
ЗАДАЦИ:
✓ развијање позитивног односа према природи и природним изворима полазећи од
тога да је човек део природе и да мењајући природу мења и себе, оплемењујући или
угрожавајући и природу и себе;
✓ да ученици схвате да је природа и насељена средина јединствена и недељива
средина живљења човека као природног и друштвеног бића;
✓ да стекну знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским,
производно-техничким и естетским вредностима и обележјима природе и насељене
средине;
✓ да упознају еколошке процесе и законитости који се одигравају у животној
средини;
✓ да упознају градитељске, техничке и технолошке радње и процесе и њихове
вредности али и могуће последице у угрожавању средине;
✓ да буду оспособљени као будући активни учесници у процесу преображаја средине,
✓ да могу да примене потребна знања, понашања и искуства у очувању природе,
управљању природним изворима и производним поступцима у изградњи насеља и
уређењу простора;
✓ да ученици схвате и оцене вредности природе и насеља за укупни живот човека,
штетност свих облика експлоатације природе и нужност превладавања
противречности које експлоатација рађа;
✓ да упознају мере и технике очувања животне средине
Програм заштите животне средине обухвата активности које су усмерене на јачање и
развој свести о значају здраве животне средине, одрживом развоју и очувању и
унапређивању природних ресурса.
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ПРОГРАМ ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
Време реализације

Активност
Опремање хола школе и дома
паноима, радовима, сликама ученика
Уређење школских учионица

током школске године

Септембар

Организовање изложбе уметничких
радова

јануар и мај 2020.године

Организовање акција чишћења
зелених површина

једанпут месечно
дневно

Чишћење учионица, ходника и
санитарних чворова
Чишћење соба
Чишћење дворишта
Прање прозора и школског
намештаја

наставници који
воде секције,
васпитачи
одељенске
старешине и
ученици
наставник који води
ликовно-вајарску
секцију и
заинтересовани
ученици

Помоћно особље
Ученици у разреду

дневно
дневно
месечно

Обележавање светског Дана заштите
животне средине

Реализатор

Помоћно особље
Помоћно особље
Помоћно особље

5. јун 2020.године

наставници
биологије и
географије

Табела 89 - програм естетског уређења школског простора

ПРОГРАМ РАЗВИЈАЊА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА

Тема

1.

Начела здраве исхране
и менталног здравља

2.

Поремећаји исхране:
анорексија и булимија

Наставни предмети на
чијим часовима обавезне
наставе се тема обрађује
Биологија
Психологија
Физичко васпитање
Психологија
Физичко васпитање

3.

Рекреативно бављење
спортом

Физичко васпитање

4.

Заштита
репродуктивног

Биологија
Психологија

Ваннаставне и слободне
активности
Облик рада
Филм
Информисање

Носиоци
активности
Завод за јавно
здравље, Ћуприја

Предавање
Вежбање
Турнири
Крос
Предавање

Наставник
физичког
васпитања
Спортски савез
васпитачи
Завод за јавно
здравље, Ћуприја
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здравља, сексуалност
и односи међу
половима

5.

Алкохолизам

6.

Наркоманија

7.

Дискриминација

8.

Толеранција / Верска
толеранција

Грађанско васпитање
Биологија
Хемија
Психологија
Књижевност, час
одељенског старешине
Биологија
Психологија, физичко
васпитање, час одељенског
старешине
Грађанско васпитање
Наставници-учесници
семинара, час одељенског
старешине
ЧОС

Предавање

Предавање

Предавање

Предавање

Илија Најдановић
Зоран Мишковић,
Илија Најдановић

Табела 90 - програм развијања здравих стилова живота

Р.Б.

ТЕМА

Носилац активности

Реализација

Важност здраве исхране,
пирамида исхране

Александра Вулић и

2.

Пубертет, развој сексуалности,
како прихватити себе и промене
које су се десиле

Горан Николић

Октобар 2019.

3.

Негативан утицај медија на
доживљај сопствене личности и
изгледа

Стефан Петковић

Новембар 2019.

4.

Неговање и развијање односа са
другима, пријатељство,
сараднички односи, односи међу
половима, генерацијама

Марина Ђорђевић

Новембар 2019.

5.

Развијање позитивне слике о
себи, самопоуздања и
самопоштовања

Стефана Ракић Јевтић

Децембар 2019.

1.

Октобар 2019.

Марина Ђорђевић
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6.

Развој толеранције према
разликама у мишљењу,
ставовима, особинама, навикама,
изгледу, укусима, потребама

Александра Вулић

Децембар 2019.

7.

Конфликти, унутрашњи и
спољашњи, стрес и начини
превазилажења

Стефана Ракић Јевтић

Фебруар 2020.

8.

Значај усвајања правих животних
вредности

Стефан Петковић

Фебруар 2020.

9.

Организовање спортских
активности и такмичења

Горан Николић

Април 2020.

Табела 91 - програм развијања здравих стилова живота

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА
При састављању програма за ову школу пошло се од констатације да сви облици
образовно-васпитног рада и програмски садржаји треба да допринесу остваривању
основног циља – максималног развијања музичких способности ученика у корелацији
са свим осталим странама ученикове личности: интелектуалним, социо-емоционалним,
моралним, физичко-здравственим.
Узимајући у обзир специфичности ове школе, школа током године , у планираној
временској динамици, организује спортска 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, фудбал и сл.) , због могућег повређивања, тако да предложени програм
школског спорта обухвата следеће спортске садржаје:
Активност
Јесењи ИЗЛЕТ и боравак на чистом ваздуху са
пешачењем
Уличне трке
Атлетика – крос РТС-а
(одржава се на школском терену према планираном
плану и програму и уз пратњу наставника физичког
васпитања).
општинско такмичење у атлетици
општинско такмичење у стоном тенису

Време
реализације
Септембар
2019.године

Октобар

Носилац активности
Наставник физичког
васпитања, наставници
општеобразовне наставе
наставник физичког
васпитања, васпитачи,
наставници
општеобразовне наставе,
наставници разредне
наставе
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У оквиру „ Дечије недеље“ , један дан је одвојен за
спортске садржаје – школски турнир у малом
фудбалу – ученици и запослени
- ритмичка и плесна тачка у вртићу“Лептирић“

Октобар

„Недеља школског спорта“

Новембар

1. Стони-тенис
2. Елементарне игре и полигони
3. Шетње до паркића
4. шах
5. Бадминтон,ластиш,прескакање вијаче
6. Пливање
Игре на снегу у школском дворишту
Зимовање-организује се у време зимског распуста ,
траје најмање седам дана и има здравственорекреативни карактер: игре на снегу, санкање …
Школски турнир у стоном-тенису и шаху

Наставник физичког
васпитања, васпитачи,
наставници разредне
наставе

Децембар

Наставник физичког
васпитања

Јануар-фебруар

Наставник физичког
васпитања, наставници
Ученички парламент
наставник физичког
васпитања, васпитачи
Наставник физичког
васпитања
Наставник физичког
васпитања

Јануар

„Дан љубави“ – плес и ритмичка тачка ,фолклор

Фебруар

„Дан изазова“ – у складу са годишњим планом рада
Школе; организују се активности које укључују
ученике других школа и запослене ( мали фудбал,
ритмика)
Шетње у граду и природи/парку/ (корелација са
другим предметима)

Март

Општинско такмичење у пливању

април

Пролећни ИЗЛЕТ и боравак на чистом ваздухуразне спортске активности

април

Спортски Савез-Дечије такмичарске игре и
полигони-такмичење
-Пролећни крос
-10 МАЈ - обележавање Дана физичке активности
кроз разне физичке активности и боравак на чистом
ваздуху,

мај

март

Мај

17 МАЈ-Матурски плес
Такмичење у шаху

Наставник физичког
васпитања, наставници
разредне наставе,
наставници музичке
наставе, наставници
општеобразовне наставе,
васпитачи

Јуни

Наставник физичког
васпитања, наставници
разредне наставе,
наставници предметне
наставе
Наставник физичког
васпитања
Наставник физичког
васпитања, наставници
разредне и предметне
наставе, васпитачи
Наставник физичког
васпитања
Наставник физичког
васпитања, наставници
општеобразовне наставе
Наставник физичког
васпитања, васпитачи,
наставници и родитељи
Наставник физичког
васпитања

Табела 92 – програм школског спорта
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Активности
Велики родитељски састанак

1.

Индивидуално праћење напредовања ученика
доласком родитеља у школу
Писмено обавештавање родитеља о
проблемима у понашању
Планирање мера за превазилажење проблема у
похађању наставе , понашању или образовном
напредовању ученика

2.
3.
4.

5.

Писмено обавештавање родитеља о
напредовању детета

6.

Сарадња са родитељима на изради педагошког
профила
Сарадња са родитељима на изради ИОП-а
Психолошко саветовање са родитељима о
потребама њихове деце, развојним
проблемима и задацима и васпитном стилу
Анкетирање у вези са самовредновањем рада
школе
Непосредно учешће родитеља у тимовима,
стручним активима
Партиципација родитеља у изради Годишњег
програма рада Тима за ДНЗЗ и планирање
превентивних активности
Радионице са родитељима

7.
8.

11.
12.
13.

14.

Носиоци активности
Директор, помоћник директора,
разредне старешине, васпитачи,
стручни сарадници
разредне старешине, васпитачи,
психолози
Одељењски старешина; васпитач,
психолог, директор
Одељењски старешина; психолог;
директор; Тим за заштиту ученика
од насиља , СТИО и др. тимови и
стручна већа по потреби
Наставници на општеобразовној и
музичкој настави, васпитачи у
сарадњи са директором и стручним
сарадницима
Психолог; одељењски старешина;
Стручни тим за ИО
Стручни тим за ИО
Стручни сарадници/психолози
Тим за самовредновање
Координатори тимова и стручних
актива
Тим за заштиту деце од
дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
васпитачи

Табела 93 – програм сарадње са породицом

ПРОГРАМ ИЗЛЕТА
У школској 2019/20. години биће реализована два једнодневна излета са ученицима
млађих и старијих разреда.
р.б.

Активност

Време
реализације

Носиоци активности

1.

Сребрно језеро и посета
археолошког парка Виминацијум

септембар
2019.године

Разредне старешине на
општеобразовној
настави и васпитачи

2.

Природњачки музеј у Свилајнцу

мај 2020.године

Разредне старешине на
општеобразовној
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настави и васпитачи

Табела 94 – програм излета

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
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

Средства којима
школа располаже
у циљу одржавања
безбедности и
здравља на раду

Мере које се
редовно спроводе
ради обезбеђивања
услова за заштиту
безбедности и
здравља на раду
Ормарић за прву
Сервисирање
помоћ и заштиту- противпожарних
трпезарија, соба за апарата на 6
васпитаче,
месеци
наставничка
канцеларија,
радионица
Сервисирани
Сервисирање
противпожарни
система за грејање
апарати
и одржавање
котлова када се
заврши грејна
сезона
Анти-паник лампе
у ходнику школе
Хидранти
Противпожарна
централа
Електронско
обезбеђење школе
(аларм)

Програми (обуке)
који се у школи
спроводе ради
заштите безбедности
и здравља на раду
Обука за
противпожарну
заштиту

Обука о заштити
безбедности и
здравља на раду

Табела 95 – програм безбедности и здравља на раду

Школа поседује референтe за ППЗ и обезбеђење и њихова улога је да спроводе и
контролишу исправност свих наведених средстава којима школа располаже у циљу
одржавања безбедности и здравља на раду и обезбеђују објекат тј. школу са домом
Рад референата 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).

129

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година

ПРОГРАМ УВОЂЕЊА ПРИПРАВНИКА У ПОСАО
ПЛАН ЗАЈЕДНИЧКИХ АКТИВНОСТИ МЕНТОРА И ПРИПРАВНИКА
Месец

Активности у школи ( настава
ваннаставне активности, радионице)

први

1) Приправник присуствује активностима
ментора при чему ментор организује
различите типове часова (обрада,
утврђивање...), односно, активности и
демонстрира различите облике и методе
рада
2) Сваки посећени час/активност ментор
и приправник заједно анализирају

други

1) Ментор припрема месечни план посете
приправника часовима/ активностима
других колега исте струке ( уколико је то
могуће)
2) Приправник присуствује часовима
/активностима ментора
3) Приправник присуствује часовима /
активностима других колега исте струке
4) Ментор присуствује
часовима/активностима приправника
5) Сваки посећени час/ активност ментор
и приправник заједно анализирају на
основу белешки приправника и ментор
1) Ментор припрема месечни план
посете приправника часовима/
активностима других колега исте струке (
уколико је то могуће)
2) Приправник присуствује
часовима/активностима других колега
3) Ментор присуствује
часовима/активностима приправника
4) Сваки посећени и одржани час/
активност ментор и приправник заједно
анализирају на основу белешки
приправника и ментора

1) Ментор пружа помоћ
приправнику при припреми
часова/активности са посебним
освртом на циљеве, задатке часа и
исходе

1) Ментор припрема месечни план
посете приправника часовима/
активностима других колега исте струке (
уколико је то могуће)
2) Приправник присуствује часовима/
активностима ментора и других колега

1) Ментор пружа помоћ
приправнику при припреми часова/
активности са посебним освртом
на облике рада, методе, активности
и наставна средства
2) Ментор помаже приправнику у

трећи

четврти

Стручно усавршавање
приправника,
вођење документације
1) Ментор упознаје приправника са
структуром наставног плана и
програма Школе
2) Ментор уводи приправника у
процесе планирања наставе/
активности (годишњег и
оперативног плана рада )

1) Ментор пружа помоћ
приправнику при припреми часова/
активности са посебним освртом на
тип и структуру часа
2) Ментор упућује приправника у
вођење педагошке документације и
евиденције

Портфолио
приправника
1)) Ментор заједно са
приправником формира
његов професионални
портфолио
2) Приправник
евидентира запажања о
посећеним часовима/
активностима и прилаже
их у свој портфолио
1) Приправник
евидентира своја
запажања о посећеним
часовима/ активностима
и прилаже их у свој
портфолио
2) Приправник прилаже
припреме часова/
активности прилаже
запажања и препоруке за
унапређивање рада

1) Приправник
евидентира своја
запажања о посећеним
часовима и прилаже их у
свој портфолио
2) Приправник прилаже
своје припреме часова/
активности
3) Ментор прилаже своје
запажања, препоруке за
унапређивање рада и
оцену поступања
приправника по датим
препорукама
1) Приправник
евидентира своја
запажања о посећеним
часовима/ активностима
и прилаже их у свој
портфолио
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3) Ментор присуствује часовима
приправника
4) Сваки посећени и одржани час/
активност ментор и приправник заједно
анализирају на основу белешки
приправника и ментора

вођењу школске документације и
евиденције

1) Ментор припрема месечни план
посете приправника часовима/
активностима других колега исте струке
( уколико је то могуће)
2) Приправник присуствује часовима/
активностима ментора и других колега
3) Ментор присуствује часовима/
активностима приправника
4) Сваки одржани и посећени час/
активност ментор и приправник заједно
анализирају на основу белешки
приправника и ментора

1) Ментор пружа помоћ
приправнику у планирању и
реализацији допунског и додатног
рада/ ваннаставних активности/
индивидуалног и групног облика
рада са ученицима

шести

1) Ментор припрема месечни план
посете приправника часовима/
активностима других колега исте струке
( уколико је то могуће)
2) Приправник присуствује часовима/
активностима ментора и других колега
3) Ментор присуствује часовима
приправника
4) Сваки посећени и одржани час/
активност ментор и приправник заједно
анализирају на основу белешки
приправника и ментора

1) Ментор организује разговор с
приправником на тему коришћења
савремених наставних средстава

седми

1) Ментор припрема месечни план посете
приправника другим облицима
образовно-васпитног/ васпитнообразовног рада (додатна, допунска
настава, секције, час одељењског
старешине, родитељски састанци.; јавни
час, ...)
2) Приправник присуствује другим
облицима образовно – васпитног/
васпитно-образовног рада ментора и

1) Ментор пружа помоћ
приправнику у осмишљавању
поступака евалуације наставног
часа/ активности
2) Ментор уводи приправника у
процес личног самовредновања и
сталног стручног усавршавања

пети

2) Приправник прилаже
своје припрерме часова/
активности
3) Ментор прилаже своја
запажања, препоруке за
унапређивање рада и
оцену поступања
приправника по датим
препорукама
1) Приправник
евидентира своја
запажања о посећеним
часовима/ активностима
и прилаже их у свој
портфолио
2) Приправник прилаже
своје припреме часова/
активности
3) Ментор прилаже своја
запажања, препоруке за
унапређивање рада и
оцену поступања
приправника по датим
препорукама
1) Приправник
евидентира своја
запажања о посећеним
часовима/ активностима
и прилаже их у свој
портфолио
2) Приправник прилаже
своје припреме часова/
активности
3) Ментор прилаже своја
запажања, препоруке за
унапређивање рада и
оцену поступања
приправника по датим
препорукама
1) Приправник прилаже
своје припреме часова/
активности и податке о
израђеним наставним
средствима и
материјалима
2) Приправник прилаже
своје белешке о
евалуацији часова/
активности
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других колега

осми

девети

десети

једанаести

дванаести

1) Ментор припрема месечни план посете
приправника другим облицима
образовно-васпитног рада (додатна,
допунска настава, секције, час
одељењског старешине, родитељски
састанци; јавни час, интерни час,
припрема за такмичење...)
2) Приправник присуствује другим
облицима образовно – васпитног/
васпитно-образовног рада ментора и
других колега
1) Приправник, по сопственој жељи или
по исказаној потреби, присуствује
часовима/ активностима ментора и
других колега (примена нових метода
рада, употреба наставних средстава,
угледни/ огледни часови...)
2) Ментор по исказаној потреби,
присуствује часовима/ активностима
приправника
1) Приправник, по сопственој жељи или
по исказаној потреби, присуствује
часовима/ активностима ментора и
других колега (примена нових метода
рада, употреба наставних средстава,
огледни часови...)
2) Ментор по исказаној потреби,
присуствује часовима/ активности
приправника
1) Ментор у сарадњи са секретаром
школе упознаје приправника са следећим
актима:
-Устав Републике Србије
-Закон о основама система образовања и
васпитања
-Закон о раду
-Правилници уз Закон о средњим
школама
-Статут школе
1) Ментор у сарадњи са педагошкопсихолошком службом упознаје
приправника са следећим темама:
-годишњи план програм рада школе
-наставни планови и програми
-педагошка документација
-рад стручних органа школе

1) Ментор упућује приправника у
посао одељењског старешине/
васпитача групе
2) Ментор упућује приправника у
проблематику сарадње са
родитељима

3) Приправник прилаже
своје белешке о
самовредновању
1) Приправник прилаже
своје белешке о
евалуацији часова/
активности
2) Приправник прилаже
своје белешке о
самовредновању

1) Ментор, заједно с приправником,
анализира педагошке ситуације

1) Ментор, заједно с приправником,
анализира педагошке ситуације

1) Ментор организује разговор
приправника на тему праћења
напредовања и оцењивања ученика
2) Ментор упућује приправника у
примену прописа из области
образовања и васпитања (Закони,
правилници...)

1) Ментор организује разговор
приправника на тему праћења
напредовања и оцењивања ученика
2) Ментор, заједно са
приправником, анализира разне
педагошке ситуације итд...
3) Консултативни рад ментора са
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тринаести

-образовна постигнућа ученика
приправником
- оцењивање ученика
-комуникација са ученицима
-послови одељењског старешине
-сарадња са родитељима
2) Ментор помаже приправнику око
избора и припреме часа/ активности за
полагање у школи
1) Ментор подноси извештај директору о
оспособљености приправника за
самостално извођење образовноваспитног/ образовно-васпитног рада
Табела 96 – програм увођења приправника у посао

Програм пружања подршке новопуписаним ученицима
ИНФОРМИСАЊЕ РОДИТЕЉА
Родитељ који жели да своје дете упише у Школу за музичке таленте информише се о
школи лично или путем информисања на сајту школе. На тај начин родитељ добија
информације о:
• О термину и начину организовања пријемног испита у Школи ( термини
припреме из предмета солфеђо и теорија музике), термини психолошког
тестирања, термини полагања пријемног испита
• О начину ( процедури) уписа и потребној документацији за упис ученика у
школу
• Потребној документацији за конкурисање ученика за становање у интернату
Школе
• Организацији и функционисању Школе као јединствене и уникатне установе на
територији Републике Србије ( јединствени наставни план и програм, Школски
програм ).
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Сваке школске године Школа организује пријемни испит. Термини и начин
организовања пријемног испита доступни су заинтересованим родитељима на сајту
школе ( http://www.talenti.edu.rs/ ).
Кандидати могу конкурисати за упис у припремни разред, 1. разред или неки
виши разред, уколико су музичко образовање похађали и раније.
Родитељ на сајту преузима формулар пријавног листа, попуњава га и шаље стручној
служби (psiholog@talenti.edu.rs ). У договору са стручном службом одређује се датум и
време пријема ученика и родитеља за :
• припрему за пријемни испит ( час припреме из солфеђа са настaвницом Иреном
М. Милошевић);
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• психолошко тестирање (стручни сарадници/ психолози: Ивана Ћирић и Јасна М.
Стојановић);
• разговор родитеља са васпитачима (Марина Ђорђевић, Гордана Радуловић,
Дејан Ђорђевић, Горан Николић, Александра Вулић);
На основу психолошког тестирања, разговора са кандидатом и родитељима стручни
сарадници/психолози пишу извештаје и достављају их директору и председнику
Стручног већа за инструменталне и теоријске музичке предмете.
Кандидат у пратњи родитеља долази у Школу на полагање пријемног испита.
За упис у припремни или први разред пријемни испит се састоји од тестирања
основних музичких способности од стране наставника теоретске наставе.
За упис у неки од виших разреда пријемни испит се састоји из два дела:
теоретског и практичног.
Теоретски део пријемног испита подразумева проверу знања теоретског градива
из претходно завршеног разреда кандидата.
Практични део пријемног испита подразумева проверу знања практичног градива
(испитног или другог савладаног програма из главног предмета) из претходно
завршеног разреда кандидата.
Резултати пријемног испита оглашавају се путем сајта школе.
ПЛАН ПРАЋЕЊА АДАПТАЦИЈЕ НОВОПРИДОШЛИХ УЧЕНИКА
Одељенски старешина
Одељенски старешина уводи ученика у разред, представља га осталим ученицима и
додељује ученика од поверења са којим ће нов ученик седети (вршњачка помоћ).
Истог дана (изузетно исте недеље) одељенски старешина ће одржати ЧОС на коме ће
се ученици упознати што боље, а одељенски старешина подстицати прихватање новог
ученика.
Предметни наставници ће обавештавати одељенског старешину о напредовању
ученика из појединих предмета и реаговати у складу са испољеним
понашањем/резултатима учења ученика.
Одељењски старешина прати постигнућа ученика на часу, понашање на одмору, у
ваннаставним активностима.
Одељенски старешина упућује ученика код стручног сарадника на саветодавни
разговор једном недељно/у складу са потребама ученика.
Уколико новоуписани ученик испољи тешкоће у прилагођавању (напредовање,
понашање ученика на општеобразовној/ музичкој настави) , одељенски старешина на
општеобразовној/музичкој настави предузима следеће мере:
• информише родитеље
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• разговара се са учеником о тешкоћама у прилагођавању, узроцима и
могућностима
превазилажења,
по
потреби
укључује
стручног
сарадника/психолога и /или васпитача;
• евидентира испољене тешкоће и предлаже мере за превазилажење истих;
• прати ефекте предузетих мера;
Одељенски старешина прати адаптацију новоуписаног ученика и о томе извештава
Педагошко веће и Тим за подршку.

Васпитач
Васпитач у чијој се васпитној групи ученик налази:
- додељује собу у којој ће ученик боравити и упознаје га са другим станарима собе;
- упознаје ученика са кућним редом дома (време за устајање, време за обедовање,
одлазак на спавање, време одређено за изласке)
- упознаје ученика са правилима понашања у дому и кућним редом дома
- упознаје родитеља са кућним редом и правилима понашања у дому
Уколико новоуписани ученик испољи тешкоће у прилагођавању на интернатски живот
васпитач групе предузима следеће мере:
• информише родитеље;
• разговара се са учеником о тешкоћама у прилагођавању, узроцима и
могућностима
превазилажења,
по
потреби
укључује
стручног
сарадника/психолога и /или васпитача;
• евидентира испољене тешкоће и предлаже мере за превазилажење истих;
• прати ефекте предузетих мера;
Васпитач прати адаптацију новоуписаног ученика и о томе извештава Педагошко веће
и Тим за подршку.
На крају првог месеца по доласку новог ученика, одељенски старешина/васпитач групе
ће Тиму за пружање подршке новим ученицима поднети извештај о активностима које
је реализовао, личном проценом о степену адаптације ученика као о препорукама за
даљи рад са учеником.
На седницама класификационог периода, одељенски старешина извештава о
прилагођености ученика и ако је то потребно предлаже даље мере и примењују их.
Код педагошко-инструктивног рада стручних сарадника и директора школе, посебна се
пажња обраћа на новоуписане ученике. Тим за подршку чине: директор, помоћник
директора, васпитач групе, разредни старешина на музичкој и општеобразовној
настави, стручни сарадници/психолози.

Програм подршке матурантима
Током школске године, према распореду рада утврђеним Годишњим планом рада
школе, стручне сараднице/ псилошкиње у сарадњи са наставницима музичке наставе
радиће на припремању материјала (радионице са ученицима, презентације,
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разговори…) и његовој реализацији у циљу подршке ученицима који похађају завршни
разред Школе за музичке таленте и који планирају да наставе своје музичко
образовање на престижним музичким академијама, како у земљи ( Нови Сад, Београд,
Ниш) тако и у иностранству (Аустрија, Немачка, Холандија, Русија, Словенија….).
Програм ће ученицима пружити информације о:
- могућностима даљег школовања
- писању своје биографије која је потребна за упис или у процесу тражења посла
У циљу пружања корисних и ваљаних информација о даљем школовању , стручни
сарадници, у сарадњи са наставницима на музичкој настави реализоваће занимљиве и ,
надасве, информативне презентације о музичким академијама у земљи и иностранству
и на тај начин пружити ученицима информације о пријемном испиту, потребној
документацији за упис, наставном програму, начину финансирања студија и другим
значајним питањима.
Оно што ће овај програм омогућити нашим матурантима је и психолошка подршка и
оснаживање ученика кроз стручно вођен разговор о значајним темама, попут:
припрема и изведба реситала, доношење одлуке о даљем школовању- избор високе
школе за даље музичко образовање, завршавање незавршених послова током
вишегодишњег школовања у нашој школи и улажење у ново животно раздобље као и
разговоре на теме за којима ученици искажу потребу током нашег заједничког рада.
Стручни сарадници школе ће по потреби организовати и индивидуалне разговоре са
ученицима код којих уоче потребу за овим обликом рада или уколико сами ученици
потраже додатну помоћ приликом доношења одлука важних за упис на факултете у
земљи иностранству.
Поред психо-социјалне подршке, Програмом је обухваћена и припремна настава коју
ће реализовати наставници теоретских предмета (Ирена М. Милошевић, Горан
Миљковић) и наставници главног предмета-инструмента.
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.
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ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НАСТАВНИЦИМА / ВАСПИТАЧИМА / СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА КОЈИ ПРВИ ПУТ СТУПАЈУ У РАДНИ ОДНОС У ШКОЛИ
ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ

Стручни сарадник

Шеф
васпитне
службе

Секретар

Директор

Овим програмом прецизно су дефинисана задужења запослених у Школи за музичке
таленте у процесу адаптације новозапослених наставника / васпитача / стручних
сарадника.

На првој наредној седници наставничког већа директор представља
новог наставника/васпитача/стручног сарадника ( у даљем тексту:
новозапосленог) колективу ( основни подаци о запосленом, ранија
радна искуства, предмет који предаје и друга задужења ).
Из реда запослених одређује особу која ће пружити додатне
информације, подршку ( ментор или друга особа из реда
наставничког већа) новозапосленом.
Новозапослени потписује уговор о раду;
Новозапослени потписује уговор о недељном задужењу (Решење о
четрдесетосатној радној недељи)
Уколико новозапослени има статус приправника, додељује му се
ментор у року од 15 дана од дана потписивања уговора о раду
(детаљније у Програму увођења приправника у посао)
Упознавање новозапосленог са управом школе и пословима које
обављају.
Узима потребне податке о новозапосленом и убацује у базу података
запослених у Школи ( број жиро рачуна у банци .....)
Упознаје новозапосленог о начину обрачунавања и исплате личног
дохотка ( динамика исплаћивања)
Упознаје
наставника са карактеристикама ученика (уколико
наставник предаје главни предмет/ инструмент)
Упознаје
новозапосленог
са
разредним
старешином
на
општеобразовној и музичкој настави за разреде у којима предаје.
Упознаје новозапосленог са начином вођења школске документације
(глобални и оперативни планови, дневник рада , педагошка свеска,
портфолио запосленог)
Новозапосленом даје смернице за израду педагошких мишљења
ученика која се два пута годишње достављају родитељима ученика;
Уколико новозапослени обавља посао стручног сарадника у школи,
упознаје га са начином вођења документације стручног сарадника
(Дневник рада стручног сарадника, Досије ученика, рад у стручним
органима, активима, тимовима и све остале послове из Правилника о
програму свих облика рада стручних "Просветни гласник", бр.
5/2012.
Упознаје новозапосленог са: наставним планом и програмом Школе
за музичке таленте и Школским програмом, Годишњим планом рада;
Упознаје новозапосленог са организацијом образовно- васпитног
рада у школи
Упознаје новозапосленог са интерним актима школе (Правилником 137
о
понашању и облачењу , Правилником о материјалној
и
дисциплинској одговорности запослених; Правилник о испитима ;

Председник
Стручног већа
за
општеобразов
не предмете

Разредни старешина
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Правилник о избору ђака генерације; Правилник о друштвенокорисном, односно, хуманитарном раду у Школи за музичке
таленте);
Упознаје наставника са ученицима / разредом (разредима) којима
предаје;
Прва три месеца редовно (једанпут недељно) сарађује са
новозапосленим наставником и информише се о образовноваспитном раду новозапосленог као и о раду , напредовању и
понашању ученика у разреду;
По потреби се укључује у решавање ситуација на релацији
наставник-ученик, наставник- родитељ и предлаже мере за њихово
побољшање;
Уколико је новозапослени наставник на општеобразовној настави и
члан Стручног већа за општеобразовне предмете , председник
стручног већа упознаје новозапосленог о начину рада и
надлежностима овог већа као и о обавезама новозапосленог.

Координатор васпитне службе

Председник
Стручног већа
за теоријске и
инструментал
не музичке
предмете

Уколико је новозапослени наставник на музичкој настави и члан
Стручног већа за теоријске и инструменталне музичке предмете ,
председник стручног већа упознаје новозапосленог о начину рада и
надлежностима овог већа, као и о обавезама новозапосленог.

Упознаје новозапосленог са васпитном службом (запосленима,
организацијом васпитног рада, начину сарадње и надлежностима)
Упознаје га са начином вођења документације васпитача (Дневник
рада васпитача, Досије ученика, Књига дежурстава..)
Упознаје новозапосленог са Правилником о животу и раду у дому и
Кућним редом дома;
Упознаје новозапосленог са Правилником о материјалној и
дисциплинској одговорности ученика и корисника услуга дома
Упознаје новозапосленог о начину рада Педагошког већа и
надлежностима овог већа, као и о обавезама новозапосленог.

Табела 97 - програм подршке наставницима / васпитачима / стручним сарадницима који први пут
ступају у радни однос
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ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ И СЛОБОДНИХ
АКТИВНОСТИ
Весна Антић, наставник српског језика и књижевности
Драмско-рецитаторска секција у сарадњи са наставницом енглеског језика
Татјаном Петровић
Слободне активности ученика/секције организоваћемо за ученике IV- X разреда ради
задовољења и развијања њихових интересовања за поједине предмете, подручја,
области и активности-културно-уметничке и то на принципима:
- слободног и добровољног опредељења ученика
-активног учешћа ученика у организовању рада
-активног учешћа ученика у програмирању садржаја и метода рада
-активног учешћа ученика у анализи остварених резултата
-диференцијалног приступа ученицима
Секција ће обухватати заинтересоване ученике који ће се путем анкете изјаснити.
Термини састајања ће бити организовани блоковски уочи планираних активности
које сваке године обележавамо приредбама у школи: обележавање Дечје недеље, Нове
године, школске славе и Дана жена. За сваку активност сам планирала око 8-9 часова
како бих остварила законом предвиђен број од 36 часова годишње. Најважнији циљ
драмске секције је да се ученик у просторијама школе игра и дружи са својим
вршњацима, да осети да школа није место где се само напорно учи. Зато сваки члан
секције воли да присуствује пробама на којима има прилику да ужива у дружењу и да
се опусти после великог броја часова. Драмска секција ће се бавити текстовима који су
већ пронађени и подељени ученицима: за нижи узраст драмски текст о Деда Мразу, (у
сарадњи са наставницима разредне наставе) за старије ученике текст о Краљевићу
Марку и светосавској драми. Рецитаторска секција ће обухватити све заинтересоване
ученике који желе да обележе школску славу или током године пишу и желе да читају
своју поезију.ова секција током године може да прерасте и у литерарну уколико
ученици покажу интересовање да своје литерарне склоности деле са групом.
Рецитовање је облик говорења у којем речи добијају своје ново одело, постају израз
наше мисли, осећај наше душе. Иако многи мисле да су часови рецитовања досадни,то
није тачно, они су често врло забавни. Они могу код ученика да развију њихову
креативност,машту и позитивне особине. Постоје два важна сегмента у рецитаторској
секцији. Први је изабрати рецитацију, а други, не мање важан, јесте правило доброг
рецитовања. Потребно је уживети се у текст, спонтано и топло га казивати, правилно и
јасно изговарати гласове. Часови секције мотивишу ученике да буду активни и
креативни и учи их многим животним истинама које ће се одразити на даљи развој
њихове личности. На пробама ученици ослобађају свој глас и покрет,осећају сцену и
путују у разне историјске периоде.
У оквиру драмске секције пријављујем две посете позоришту. У првом полугодишту
посета Народном позоришту у Београду и бирање драмског текста по жељи и узрасту
пријављених ученика. У другом полугодишту посета Београдском драмском
позоришту и представи „Кад су цветале тикве“ по тексту Драгослава Михаиловића јер
су ученици још прошле године показали интересовање да представу погледају, након
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прочитане књиге. Ове активности планирам као део рада драмске секције јер ученици
након одгледаних представа пишу своје коментаре и запажања и дискутују о утисцима
и сазнањима након представе; што је за већину ученика део сазревања и напретк,
ослобађања од треме и међувршњачку комуникацију кроз развијање и богаћење
интересовања у оквиру изабране секције.
Циљ драмско - рецитаторске секције:
1. Упознавање са културом драмског и литерарног стваралаштва и истраживања
2. Развијање стваралачке способности, опажања, размишљања и слободног
изражавања
3. Богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења
4. Развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе
5. Стицање способности лепог, течног и креативног импровизованог изражавања
6. Подстицање интересовања за истраживање
Годишњи план рада драмско - рецитаторске секције
Р.б.

Активност

Време реализације

1.

▪
▪
▪
▪
▪

Формирање секције
Упознавање са планом рада секције
Елементи сценског извођења
Импровизација на сцени
Дечја недеља

Септембар

2.

▪
▪
▪
▪

Посета позоришне представе
Анализа одгледане позоришне представе
Рад на нашој представи
4. Извођење наше представе

Октобар

3.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Одабир текстова за светосавску приредбу
Читалачка проба
Увежбавање текста, мимике и кретања
Проба са костимима и реквизитима
Генерална проба новогодишње приредбе
Новогодишња приредба
Прослава школске славе

Новембар

▪
▪

7.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Анализа светосавске приредбе
Фебруар / март
Одабир текстова за приредбу посвећену
прослави Дана жена
Читалачка проба
Генерална проба
Увежбавање текста, мимике и кретања
Вежбе акцента
Звучни и други ефекти
Елементи драмског текста
Април

8.

▪

Елементи лепог говора и писања

4.

5.
6.

Децембар
Јануар

Мај
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▪

9.

Анализа рада драмско-рецитаторске секције

Јун

Табела 98 - Годишњи план рада драмско - рецитаторске секције

Литерарна секција може да буде основана нашој школи на основу интересовања
ученика жељних лепе писане речи. Чинили би је ученици од 5. до 10. разреда. План
рада секције омогућава ученицима учешће на разним конкурсима у граду, земљи и
иностранству, песничким сусретима, али и објављивање радова у многим књижевним
часописима као и дружење са вршњацима истих афинитета. Секција има за циљ да
ојача логичко закључивање и слободно изражавање мисли и идеја ученика, али и да
унапреди језичке способности свих љубитеља лепе речи. У петом и деветом и десетом
разреду било је ученика који су желели да поделе са осталим ученицима своје написане
песме, надам се и овогодишњем заједничком раду.

Програм рада драмско – рецитаторске секције
за ученике од 1. до 4.разреда
Р.б.

Тема

1.

Формирање секције

2.

Извођење представе поводом Дечје недеље

Време реализације
Септембар
Октобар

Упознавање са начином рада
3.

Шта је то драмски текст

Новембар

Драматизација текста
4.

5.
6.

Вежбе интонације, паузе у казивању текста,
мимика, гестикулизација
Припрема Новогодишње приредбе
(избор текста и подела улога)
Припрема Светосавске приредбе
(избор и подела текстова и песама)
Како се пишу песме-ја песник

7.

Вежбе интонације, паузе у казивању текста,
мимика, гестикулизација

8.

Анализа рада секције

Децембар

Јануар
Март
Април/мај

Јун

Табела 99 – програм рада драмско – рецитаторске секције
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Програм слободних активности
Назив активности
Упознавање ученика са
будућим активностима током
школске године
Пројекција филма „Whiplash“
и дискусија након гледања
филма
Упознавање ученика са
појмом и врстама друштвених
игара
Пројекција филма “Lego
Batman” и дискуција након
гледања филма; Одлазак у
шетњу.
Пројекција филма „Човек
који је садио дрвеће“ и
дискуција након гледања
филма
Пројекција филма “Into the
wild” и дискусија након
филма
Дан играња друштвених игара
„Шта слушаш?“, дан посвећен
размени музичког садржаја
ученика и преслушавања
истог
Пројекција документарног
филма о култном клубу
„CBGB“ и америчкој панк
сцени
Пројекција филма „The shine“
и дискусија након гледања
филма.
Одлазак у шетњу.
Дебата на тему
заступљености ријалити
емисија. 30.
Радионица на тему
различитости и толеранције
верских заједница у
савременом друштву
Радионица под називом
„Приче из мог краја
Интерактивно предавање на
тему „Шта је социјална
екологија и какав свет
остављамо будућности?“
Пројекција филма
„Персепољ“ и дебата на тему
родне равноправности у
савременом друштву.
Дан играња друштвених игара

Време одржавања
активности

Облик рада

2. 9. 2019. године

Дискусија

4.9. 2019. године

Дискусија

7.9.2019. године

Дискусија

9. 9. 2019. године

Дискусија

11. 9. 2019. године

Дискусија

18. 9. 2019. године

Дискусија

21. 9. 2019. године
23. 9. 2019. године

/
Дискусија

26. 9. 2019. године

Дискусија

28. 9. 2019. године

Дискусија

30. 9. 2019. године

Дебата

2. 10. 2019. године

Радионица

7. 10. 2019. године

Радионица

9.10. 2019. године

Предавање

14. 10. 2019. године

Пројекција;Дебата

16. 10. 2019. године

/
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Обележавање дана сећања на
жртве крагујевачког масакра
током Другог светског рата.
Пројекција документарног
филма „Минут ћутања –
Крагујевац, 1941“ и
предавање на тему
друштвеног контекста Другог
светског рата, његових узрока
и последица. Гошћа на
предавању Весна
Тирменштајн, историчар
Пројекција документарног
филма „Силеџија“ и
интерактивно предавање на
тему вршњачког насиља,
његових узрока и превенције.
Гост на предавању Горан
Николић, васпитач и
координатор тима за заштиту
деце од насиља,
дискриминације,
занемаривања и злостављања.
Пројекција епизоде серије
“Black mirror” под називом
“Nosedive” и дебата о
конзумирању и великог
присутности друштвених
мрежа. Одлазак у шетњу.
Квиз под називом „Чије је то
дело?“
„Шта слушаш?“, дан посвећен
размени музичког садржаја
ученика и преслушавања
истог
Радионица на тему штетности
наркотика
Пројекција филма „Даровита“
и дискусија након гледања
филма
Радионица на тему „Шта је то
(не)култура?“. Предавач
Јелена Петковић, доцент на
катедри за социологију на
Филозофском факултету у
Нишу.
Пројекција филма
„Предности једног
маргиналца“ и дискусија
након гледања филма
Дан играња друштвених игара
„Шта слушаш?“, дан посвећен
размени музичког садржаја
ученика и преслушавања
истог. Одазак у шетњу.
Пројекција филма „The space

21. 10. 2019.

Предавање;Пројекција

23. 10. 2019. године

Предавање;Пројекција

26. 10. 2019. године

Пројекција;Дебата

28. 10. 2019. године

Квиз

30. 10. 2019. године

/

2. 11. 2019. године

Радионица

4. 11. 2019. године

Радионица;Дискусија

6. 11. 2019. године

Радионица

13. 11. 2019. године

Пројекција;Дискусија

18. 11. 2019. године
23. 11. 2019. године

/
/

25. 11. 2019. године

Пројекција;Дискусија
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between us“ и дискусија након
гледања филма 2
Радионица на тему етничких
различитости под називом
„Ми и они?“
Пројекција филма „Човек
који је пао на земљу“ и
предавање о утицају Дејвида
Боувија на популарну
културу; Одлазак у шетњу.
Предавање на тему
безбедности на интернету под
називом „Шта треба знати о
интернету и да ли смо заиста
безбедни?“. Гост предавач,
Жарко Боровинна, наставник
информатике и рачунарства
Пројекција документарног
филма „Нахрањен“ и
предавање на тему зависности
од производа од шећера.
Дан Битлса; Одлазак у шетњу.
У сусрету Дану људских
права. Радионица под
називом „Имам право да…“
Радионица на тему
„Невербална комуникација –
Понекад су речи сувишне“,
предавач Александра Костић,
редовни професор на катедри
за психологију на
Филозофском факултету у
Нишу
Пројекција филма „Ја, Ерл и
девојка која умире“ и
дискусија након гледања
филма. Одлазак у шетњу.
Радионица под називом
„Највише уживам у…“
Дан играња друштвених игара
„Шта слушаш?“, дан посвећен
размени музичког садржаја
ученика и преслушавања
истог. Одазак у шетњу.
Пројекција филма
„Дечаштво“ и дискусија
након гледања филма
Забава под називом
„Последњи викенд у овој
години!“
Радионица под називом
„Чему ме је научила у 2019. а
шта желим да научим у
следећој години“
Дан играња друштвених игара

27. 11. 2019. године

Радионица

30. 11. 2019. године

Пројекција;Предавање

2. 12. 2019. године

Предавање

4.12. 2019. године

Пројекција; Предавање

7. 12. 2019. године
9. 12. 2019. године

/
Радионица

11. 12. 2019. године

Радионица

14. 12. 2019. године

Пројекција;Дискусија

16. 12. 2019. године

Радионица

18. 12. 2019. године
23. 12. 2019. године

/
/

25. 12. 2019. године

Пројекција;Дискусија

28. 12. 2019. године

/

30. 12. 2019. године

Радионица

8. 1. 2020. године

/
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Пројекција филма „The house
of tomorrow“ и дискусија
након гледања филма.
Одлазак у шетњу.
Квиз под називом „Колико
знамо о себи и друштву у
коме живимо?“
Радионица под називом
„Прави херој за мене је…“
„Шта слушаш?“, дан посвећен
размени музичког садржаја
ученика и преслушавања
истог
Пројекција филма „Дечак
који је укротио ветар“ и
дискусија након гледања
филма
Пројекција епизоде серије
Саут Парк под називом
„World of warcraft” и дебата о
зависности од видео игара
Дебата о значају едукације по
младог човека.
Дан посвећен Светом Сави и
његовом значају за српски
народ. Гост Весна
Тирмештајн, историчарка
Пројекција документарног
филма под називом „Кроз очи
деце“ и дискусија након
гледања филма. 2
Квиз под називом „Чему нас
историја учи и шта ја знам о
томе?“
Обележавање Светског дана
матерњег језика
Радионица под називом
„Живот је пун стреса, али не
и моја глава“, гост Ивана
Поповић Ћирић, психолог
Пројекција филма „Технотајз:
Едит и ја“ и дискусија након
одгеданог филма.
Радионица под називом
„Приче из мог краја“; Одлазак
у шетњу.
Радионица под називом
„Другачије није за осуду“
Одлазак у музеј ради
инфорисања о раду те
институције
Пројекција филма „Лоракс“ и
дискусија након гледања
филма
„Шта слушаш?“, дан посвећен

11. 1. 2020. године

Пројекција;Дискусија

13. 1. 2020. године

Квиз

15. 1. 2020. године

Радионица

18. 1. 2020. године

/

20. 1. 2020. године

Пројекција;Дискусија

22. 1. 2020. године

Пројекција;Дебата

25. 1. 2020. године

Дебата

27. 1. 2020. године

Предавање

29. 1. 2020. године

Пројекција;Дискусија

19. 2. 2020. године

Квиз

22. 2. 2020. године

Предавање

24. 2. 2020. године

Радионица

26. 2. 2020. године

Пројекција;Дискусија

29. 2. 2020. године

Радионица

2. 3. 2020. године

Радионица

4. 3. 2020. године

/

9. 3. 2020. године

Пројекција;Дискусија

11. 3. 2020. године

/
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размени музичког садржаја
ученика и преслушавања
истог.
Пројекција кратког
документарног филма под
називом „Рапресент“ и
интерактивно предавање на
тему бескућништва. Одлазак
у шетњу
Квиз под називом „Колико
знамо о природим лепотама
Србије?“
Пројекција филма „Short term
12“ и дискусија након
одгеданог филма
Обележавање Светског дана
поезије
Интерактивно предавање под
називом „Водa и ми“. Гост
Душанка Радовановић,
биолог
Радионица под називом
„Приче из мог краја“.
Радионица под називом
„Анализа музичких спотова“ .
Одлазак у шетњу
Пројекција филма под
називом „The Spectacular
Now“ и дискусија након
одгеданог филма
Одлазак у полицијску
станицу ради инфорисања о
раду те институције
Радионица на тему „Ко су
узори младима данас?“
Квиз под називом „Колико се
добро познајемо
међусообно?“
Шта слушаш?“, дан посвећен
размени музичког садржаја
ученика и преслушавања
истог
Пројекција документарног
филма “Човек на жици“ и
дискусија након гледања
филма.
Радионица под називом
„Приче из мог краја“.
Одлазак у шетњу
Радионица под називом
„Анализа музичких спотова“
У сусрет Светском дану џеза,
дан посвећен преслушавању
музике најпознатијих џез
извођача

14. 3. 2020. године

Пројекција;Предавање

16. 3. 2020. године

Квиз

18. 3. 2020. године

Пројекција;Дискусија

21. 3. 2020. године

Предавање

23. 3. 2020. године

Предавање

25. 3. 2020. године

Радионица

28. 3. 2020. године

Радионица

30. 3. 2020. године

Пројекција;Дискусија

1. 4. 2020. године

/

4. 4. 2020. године

Радионица

6. 4. 2020. године

Квиз

8. 4. 2020.

/

20. 4. 2020. године

Пројекција;Дискусија

25. 4. 2020. године

Радионица

27. 4. 2020. године

Радионица

29. 4. 2020. године

/
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Одлазак у Установу културе
ради инфорисања о раду те
институције
Пројекција филма „Brigsby
bear“ и дискусија након
одгеданог филма
„Шта слушаш?“, дан посвећен
размени музичког садржаја
ученика и преслушавања
истог
Квиз под називом „Ко сам
ја?“
Пројекција документарног
филма „Big Fun in the Big
Town“ и предавање о
америчкој хип-хоп култури.
Дан играња друштвених игара
Радионица под називом
„Субкултуре које знам“
Пројекција филма „Miss
Peregrine's home for peculiar
children“ и дискусија након
одгеданог филма
Такмичење у лимбо денсу
Радионица под називом
„Анализа музичких спотова“
Радионица под називом
„Приче из мог краја“
У сусрет Светском дану
борби против пушења
Одлазак у Суд ради
инфорисања о раду те
институције
„Шта слушаш?“, дан посвећен
размени музичког садржаја
ученика и преслушавања
истог
Пројекција филма „Теорија
Свега“ и и дискусија након
одгеданог филма
Дан играња друштвених игара
Пројекција документарног
филма „The work” и дискусија
након одгеданог филма
Такмичење у „Твистеру“
Радионица под називом
„Приче из мог краја“
Дискусија на тему „Шта смо
ове године урадили и
научили?“

4. 5. 2020. године

/

6. 5. 2020. године

Пројекција;Дискусија

9. 5. 2020. године

/

11. 5. 2020. године

Квиз

13. 5. 2020. године

Пројекција;Предавање

16. 5. 2020. године
18. 5. 2020. године

/
Радионица

20. 5. 2020. године

Пројекција;Дискусија

23. 5. 2020. године
25. 5. 2020. године

/
/

27. 5. 2020. године

Радионица

30. 5. 2020. године

Предавање

1. 6. 2020. године

/

3. 6. 2020. године

/

6. 6. 2020. године

Пројекција;Дискусија

8. 6. 2020. године
10. 6. 2020. године

/
Пројекција;Дискусија

13. 6. 2020. године
15. 6. 2020. године

/
/

17. 6. 2020. године

Дискусија

Табела 100 – програм слободних активности
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КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Активност
• Састанак: припрема сарадње и
приступ маркетинг служби фондације
Добар глас – писање пројеката
• Концертна делатност у школи
( интерни и јавни часови)
• Концерти:
- Коларц 20.10. Омаж А. Вујићу
• Словенија - турнеја
• Мајсторски курс: Ивана Попарић,
виолончело 20 – 27. октобар
• Аудиције за разне активности –
међународна такмичења, концерте
• Масторски курс: Ивана Аћимоски,
виолина

Носиоци активности

Реализација

Директор
Уметнички руководилац
наставници инструмента
оркестара
камерне музике

Септембар
Октобар

ученици
корепетитори

• САНУ: 28. новембар
• Гварнеријус: солисти или солистички
• СКЦ: Новогодишњи концерт: СКЦ,
Скупштина Града
• Концертна делатност матураната

Директор
Уметнички руководилац
наставници инструмента
оркестара
камерне музике
ученици
корепетитори

• Традиционалана прослава
Светог Саве у организацији
добротворног друштва
''Свети Сава“
• Снимање промо материјала ( видео и
аудо CD)

Директор
Уметнички руководилац
наставници инструмента
оркестара
камерне музике
ученици

• Концерт у Галерији Коларца
• Концерт у Галерији Гварнеријус
• Мајсторски курс: Татјана Ришкова
Дуданова, виолина или Роби Лакатош,
виолина
• Мајсторски курс: Драган Ђорђевић,
виолончело или Калман

Директор
Уметнички руководилац
наставници инструмента
оркестара
камерне музике
ученици
корепетитори

Новембар
Децембар

Јануар
фебруар

Март
Април
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• Концерт у Парохијском дому Цркве
Александра Невског
• Солистички концерти матураната
• Оркестарске турнеје, фестивали
• Наступи у Скупштини Општине града
– дочек инвеститора и високих
политичких званичника

Директор
наставници инструмента
оркестара
ученици

Мај
јун

корепетитори

Такмичарска делатност
• „Прима вера“, Бјељина
• Републичко такмичење музичких и
балетских школа Србије, гудачи

• А. Грумјо, Брисел

• Такмичење
• солфеђа“Млади
• солфеђисти“-Пожаревац

Наставници
инструмента,
камерне музике,
ученици
корепетитори
Наставник
солфеђа,
ученици

• Међународно такмичење
Таленти за Европу, Словачка
• Међународно такмичење
• ''Коцијан''-Чешка Међународно
такмичење

Наставници
инструмента,
камерне музике,
ученици
корепетитори

Март
Април

Март
Април

Април
Мај

''Охридски бисери''- Македонија
Табела 101- Културне активности

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.

149

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година

Допунска настава
Ова настава биће организована за све ученике који буду имали потешкоће у учењу и
репродуковању знања. За све ученике који су успоренији и теже се самостално сналазе
у учењу.
Циљ допунске наставе:
- олакшати ученицима савладавање градива
- помоћ у проблемским ситуацијама
- учење учења
- праћење ученика и буђење интересовања за рад
- осамостаљивање ученика
- мотивација истраживачким задацима
- вежбање на примерима

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 2019/20. години 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
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;
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▪ 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 -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.

План стручног усавршавања
Назив семинара

Компетенција,
приоритет, број
бодова

Време
реализације

Циљна група

Десет дигиталних
К1, П2, 8
вештина за наставнике 21.
века

у договору са
предавачима

сви чланови Стручног већа за
општеобразовне предмете

Фактори који доприносе
развоју даровитости и
постизању високих
резултата код ученика у
музичкој школи

К2, П3, 8

у договору са
предавачима

чланови Стручног већа за
инструменталне и теоријске
музичке предмете

К1, П3, 8

у договору са
предавачима

наставници теоријских музичких
предмета и наставници
упоредног клавира

К1, П1, 32
(електронски)

у договору са
предавачима

заинтересовани чланови
Стручног већа за
инструменталне и теоријске
музичке предмете

Саветодавни разговор,
К4, П4, 8
примена у васпитном раду
са адолесцентима и
родитељима

у договору са
предавачима

заинтересовани чланови
Педагошког већа, стручне
сараднице

К3, П4,16

у договору са
предавачима

заинтересовани чланови
Педагошког већа, стручне
сараднице

Методика наставе ритма

Музика уз помоћ рачунара

Васпитни проблеми
ученика и како их
превазићи
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Васпитни раду у
конференција
домовима ученика
2 бода
средњих школа Републике
Србије

у договору са
предавачима

директор, помоћник директора,
члан Педагошког већа

К2, П2, 16

у договору са
предавачима

чланови Стручног већа за
општеобразовне предмете,
стручне сараднице и
заинтересовани чланови
Стручног већа за
инструменталне и теоријске
музичке предмете, чланови Тима
за ИОП

Јачање професионалне
улоге психолога у школи

К1, П4,8

у договору са
предавачима

стручне сараднице/психолози

Како развити
предузетништво као
међупредметну
компетенцију

К2, П3,8

у договору са
предавачима

стручне сараднице/психолози

Инклузивно образовање и
индивидуални образовни
план ( ИО и ИОП)

Табела 102 - 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. Марина Ђорђевић
3. Зоран Гавриловић
Три члана – представника родитеља:
1. Саша Ђорђевић-председник ШО
2. Иван Танасковић
3.Далиборка Богдановић
Два члана са ФМУ:
1. Срђан Сретеновић
2. Љубомир Милановић
Један члан из локалне самоуправе
1. Предраг Стојадиновић
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Седницама ШО присуствују и учествују у његовом раду без права одлучивања: два
пунолетна члана Ученичког парламента:
1. Николина Маричић
2. Катарина Буљанчевић
Представник синдиката у ШМТ:
1. Весна Андрејић-синдикат „ Независност“
2. Дејан Ђорђевић– Синдикат образовања
Седницама присуствују и директор и секретар (записничар), а и друга лица као
известиоци по појединим тачкама дневног реда.
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.
Председник Школског одбора
Саша Ђорђевић

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
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ученика који се састоји од троспратне зграде у којој су два спрата за смештај ученика и
васпитачке собе, а на трећем се налазе апартмани за професоре музичке наставе.
Школа располаже одређеним бројем учила-инструмената, библиотеком, нототеком и
медијатеком 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 са Домом реализоваће следећи радници:
1) руководећи радници
2) наставни кадар
Васпитачки кадар и стручни сарадници-психолози, библиотекар и нототекар
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.

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
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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:
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
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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
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
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сарадњи на остваривању програма рада Школе за музичке таленте Ћуприја, бр.01-603
од 22.6.2011.године,
Обављање и других послова утврђених Законом и Статутом школе.
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН РАДА
Планирана активност

•
•

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
концертне и такмичарске делатности, мајсторских курсева, као и
организације фестивала „Раванелиус“ 2019.

Време
реализације
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

•

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.

•

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
организација традиционалног Новогодишњег концерта
остале активности везане за крај календарске године

Октобар

Новембар

Децембар
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•

почетак другог полугодишта

•

организовање и одржавање родитељског састанка

•

седница Наставничког већа

•
•

седница Школског одбора
педагошко-инструктивни рад

•

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

Јануар

Фебруар

Март
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•

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

•
•

планирање проширене делатности током лета
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.

•

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

•
•

планирање проширене делатности током лета
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

Април

Мај

Јуни
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•
•
•
•

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

•

Јули

Август

Табела 103- Оперативни планови рада директора

Председник Школског одбора
__________________________
Саша Ђорђевић

Директор
___________________
Данијела Јовић
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ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЋУПРИЈА

ПЛАН РАДА ДОМА
ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ
за школску 2019/20.годину

ЋУПРИЈА септембар, 2019.године
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Општи подаци о Дому
Уводни део

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 налазе гарсоњере 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 (9
двокреветних соба са купатилом, климом, тв-ом и прикључком за интернет), затим 32
трокреветне собе за смештај ученика, две собе за васпитаче и две учионице од којих
једна служи за учење, а друга за играње и радионице за групни рад ученика са
васпитачима, клуб ученика, просторија са столом за стони тенис, трпезарија са
кухињом, магацинске просторије, вешерница, котларница, радионица за домара.
Библиотека- нототека је у простору школе и непрекидно је на располагању
за коришћење.
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.

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, два
тоалета са туш кабинама, сала са опремом за разоноду и радионице (34м2), соба са
кухињом и купатилом/тоалетом за васпитаче ;
- на другом спрату смештене су собе за девојчице, 16 соба укупне површине 160 м2,
два тоалета са туш кабинама, учионица за учење, соба за васпитача- координатора
васпитне службе, са кухињом и купатилом/тоалетом;
- у поткровљу су смештени: кухиња, апартман и 8 двокреветних соба са купатилом за
професоре и госте.
- у приземљу се налази трпезарија са кухињом, површине 185 м2, архива и магацин
(70м2);
- у подруму Дома смештена је котларница (145м2), радионица за одржавање објекта
(27м2), просторије за помоћно особље, просторија са столом за стони тенис, Клуб
ученика.
Дом располаже спортским тереном за кошарку и мали фудбал, као и забавним парком
(љуљашке и клацкалице) за млађе ученике.
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УСЛОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЗАДАТАКА УСТАНОВЕ

1.
Р.б.

Број и структура запослених:

Име и презиме

Посао који обавља

1.
2.
3.
4.
5.

Данијела Јовић
Мирјана Паунковић
Александра Миловановић
Јасна М. Стојановић
Марина Ђорђевић

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Горан Николић
Дејан Ђорђевић
Александра Вулић
Гордана Радуловић
Ивана Гавриловић
Ана Николић
Јелена Белошевић
Татјана Миљанић
Радица Алексић

15.

Бобан Терзић

16.
17.
18.
19.

Ђорђе Мацакања
Драгица Јовић
Драган Костандиновић
Мирко Трајковић

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Мијодраг Зафировић
Никола Васић
Зорица Марјановић
Јелена Илић
Јулија Милосављевић
Весна Ђорђевић
Бисерка Костић
Мирјана Станоjeвић
Данијела Весовић

Директор
Секретар
шеф рачуноводства
стручни сарадник-психолог
координатор васпитне
службе
Васпитач
Васпитач
Васпитач
Васпитач
Васпитач
Васпитач
Васпитач
Економ
референт сарадник за
финансије
референт ППЗ и
обезбеђења
референт обезбеђења
технички секретар
домар-мајстор одржавања
домар-мајстор одржавањаложач
руковалац парних котлова
Кувар
Кувар
Сервирка
Сервирка
Сервирка
Хигијеничар
Хигијеничар
Хигијеничар

% ангажовања и
врста уговора
50% , неодређено
50%, неодређено
50%, одређено
50%, неодређено
100% неодређено
100%, неодређено
100%, неодређено
55 %, одређено
50%, неодређено
40%, неодређено
50%, неодређено
35% неодређено
50% одређено
50%, неодређено
100%, неодређено
100%, одређено
100%, неодређено
100%, неодређено
100%, одређено
100%, одређено
100%, одређено
100%, неодређено
100%, одређено
100%, одређено
100% , неодређено
100%, неодређено
100%, неодређено
100%, одређено

Табела 1 - Списак радника Дома
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2. Организација рада
Школске 2019/20. године у Дом је примљен 61 ученик Школе за музичке таленте (+18
ученика на исхрани) и 22 корисника дома – ученика других средњих школа у Ћуприји
(Гимназије, Медицинске и Техничке школе).

СПИСАК УЧЕНИКА У ИНТЕРНАТУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ
ТАЛЕНТЕ
за школску 2019/2020. годину
БР.
1.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Стаменковић Магдалена

РАЗРЕД
2.

Васпитна
група
Марина
Ђорђевић

СОБА

МЕСТО

13/2

Параћин
Пожаревац

2.

Милетић Уна

3.

Марина
Ђорђевић

3/2

3.

Младеновић Јован Јан

3.

Марина
Ђорђевић

3/1

Зајечар

4.

Јовановић Николина

4.

Марина
Ђорђевић

4/2

Параћин

5.

Марковић Мира

4.

Марина
Ђорђевић

4/2

Крушевац

6.

Стојадиновић Леона

4.

Марина
Ђорђевић

3/2

7.

Шуља Ника

4.

Марина
Ђорђевић

4/2

Београд

8.

Радивојевић Максим

4.

Марина
Ђорђевић

3/1

Бор

9.

Зорић Лена

5.

Марина
Ђорђевић

18/2

10.

Тодоровић Искра

5.

Марина
Ђорђевић

18/2

11.

Карић Дамир

5.

12.

Ђокић Александра

5.

13.

Кобилић Ариф

6.

14.

Ненадовић Дуња

6.

15.

Шеровић Ивана

6.

16.

Ристовић Лазар

6.

17.

Радивојевић Марија

6.

Марина
Ђорђевић
Марина
Ђорђевић
Горан Николић

3/1
18/2

Ћуприја

Ресавица
Јагодина
Ресавица
Параћин

18/1

Травник
(Б и Х)

17/2

Чачак

17/2

Врњачка
Бања

Горан Николић

18/1

Ужице

Горан Николић

3/2

Бор

Горан Николић
Горан Николић
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18.

Ковачевић Даница

6.

19.

Ђорђевић Марко

7.

20.

Киш Лара

7.

21.

Јовановић Теона

7.

22.

Комленић Нађа

7.

23.

Богдановић Елена

8.

24.

Шеровић Бојана

25.

Горан Николић

17/2

Чачак

17/1

Велика
Плана

Горан Николић

5/2

Параћин

Горан Николић

5/2

Ниш

5/2

Сремска
Митровица

Горан Николић

16/2

Параћин

8.

Горан Николић

16/2

В. Бања

Миљковић Динка

8.

Горан Николић

16/2

Јагодина

26.

Марковић Маја

8.

Горан Николић

6/2

Крушевац

27.

Срејић Дарија

9.

Горан Николић

6/2

Параћин

28.

Тамбурић Жељко

9.

Горан Николић

4/1

Крушевац

29.

Адамовић Урош

9.

Горан Николић

4/1

Уб

30.

Станковић Мина

9.

Горан Николић

7/2

Параћин

9.

Горан Николић

15/2

Панчево

31.

Медан Марта

Горан Николић

Горан Николић

32.

Јанеш Ања

9.

Горан Николић

15/2

Бор

33.

Смиљанић Јована

9.

Горан Николић

15/2

Параћин

34.

Пешић Стојанка

9.

Горан Николић

7/2

Свилајнац

35.

Спасојевић Матија

9.

Горан Николић

4/ 1

Ариље

36.

Петковић Ања

9.

Горан Николић

6/2

Нови сад

37.

Бићанин Љубица

10.

8/2

Крушевац

38.

Божић Марија

10.

14/2

Сремска
Митровица

39.

Вучовић Софија

10.

7/2

Параћин

40.

Радојковић Лука

10.

17/1

Белика
Плана

41.

Јовановић Маша

10.

8/2

Ресавица

42.

Липановић Петра

10.

14/2

Београд

43.

Ђорђевић Надежда

10.

8/2

Ресавица

44.

Вељковић Срђан

10.

17/1

Пожаревац

Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
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45.

Стојковић Дуња

10

46.

Удовић Јована

10.

47.

Младеновић Нађа

*

48.

Ковачевић Јована

*

49.

Марић Марко

*

50.

Јанковић Ања

*

51.

Јанковић Марија

*

52.

Ристановић Сара

*

53.

Кали Марија

*

54.

Ђокић Милан

*

55.

Тамбурић Драгош

*

56.

Радивојевић Петар

*

57.

Поповић Љубиша

*

58.

Трујановић Милана

*

59.

Лучковић Валентина

*

60.

Маричић Николина

*

61.

Чачић Јелисавета

*

Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Гордана
Радуловић
Гордана
Радуловић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић
Дејан
Ђорђевић

14/2

Ниш

14/2

Београд

13/2

Зајечар

12/2

Чачак

5/1

Велика
Плане

9/2

Бор

9/2

С.Каменица

9/2

Ариље

12/2

Зрењанин

5/1

Параћин

5/1

Крушевац

16/1

Бор

16/1

Параћин

12/2

Ћуприја

10/2

Ниш

10/2

Опатија

10/2

Београд

Списак ученика – корисника услуга дома
1.

Пантић Сара

1 .мед.

Александра
Вулић

11/1

2.

Марковић Анђела

1. тех.

Александра
Вулић

11/1

3.

Здравковић Милица

1. мед.

Александра
Вулић

10/1

4.

Марјановић Мина

1. мед.

Александра
Вулић

10/1

5.

Алексопулос Георгиос

1.гим.

Александра
Вулић

14/1

Ћићевац

Деспотовац
Ниш
Деспотовац
Крагујевац

167

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година

6.

Филиповић Александар

1.мед.

Александра
Вулић

14/1

Драгово,
Рековац

7.

Николић Жељко

2.тех.

Александра
Вулић

7/1

Стрмостен,
Деспотовац

8.

Петровић Милица

2.мед.

9.

Гвозденовић Јелена

2.мед.

Александра
Вулић
Александра
Вулић
Александра
Вулић

9/1

Драгово,
Рековац

11/1

Јеловац,
Деспотовац

9/1

Доње
Видово,
Параћин

10.

Поповић Милица

3.мед.

11.

Симић Марија

3.мед.

Александра
Вулић

9/1

Ресавица

12.

Јовановић Теодора

3.мед.

Гордана
Радуловић

12/1

Црквенац,
Свилајнац

13.

Матић Јулија

3.мед.

Гордана
Радуловић

12/1

Својново,
Параћин

14.

Јаћимовић Светлана

3.мед.

Гордана
Радуловић

12/1

Ракитово,
Јагодина

15.

Мујић Магдалена

3.тех.

Гордана
Радуловић

8/1

16.

Цветковић Милица

3.гим.

Гордана
Радуловић

8/1

17.

Михајловић Миодраг

3.мед.

Гордана
Радуловић

14/1

Бор

18.

Николић Никола

4.тех.

Гордана
Радуловић

7/1

Клачевица,
Параћин

19.

Миладиновић Марија

4.гим.

Гордана
Радуловић

8/1

Стрмостен,
Деспотовац

20.

Ђурђевић Тодора

1.мед.

Александра
Вулић

13/1

Крушевац

21.

Валентина Саздановић

2.тех.

Александра
Вулић

13/1

Бусиловац,
Параћин

22.

Предраг Стаменковић

2.гим.

Александра
Вулић

7/1

Ресавица,
Деспотовац

Ресавица
Сењски
Рудник

Табела 2 -Списак ученика у Дому школе за музичке
таленте
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УЧЕНИЦИ КОЈИ НИСУ У ИНТЕРНАТУ И КОРИСТЕ САМО ОБРОКЕ
школска 2019/2020.година
ИМА И ПРЕЗИМЕ
УЧЕНИКА

РАЗРЕД

ВАСПИТНА
ГРУПА

МЕСТО БОРАВКА

1.

Павловић Лена

1.

Марина Ђорђевић

Ћуприја

2.

Јовановић Андреј

1.

Марина Ђорђевић

Јагодина

3.

Обрадовић Милица

1.

Марина Ђорђевић

Ћуприја

4.

Станковић Милица

1.

Марина Ђорђевић

Ћуприја

5.

Филиповић Петра

2.

Марина Ђорђевић

Ћуприја

6.

Гајић Даница

3.

Марина Ђорђевић

Ћуприја

7.

Милеуснић Андреј

4.

Марина Ђорђевић

Ћуприја

8.

Јовановић Михајло

4.

Марина Ђорђевић

Ћуприја

9.

Станковић Марија

4.

Марина Ђорђевић

Ћуприја

10.

Ђорђевић Анђела

4.

Марина Ђорђевић

Ћуприја

11.

Трипковић Јелена

4.

Марина Ђорђевић

Ћуприја

12.

Пјевовић Вук

5.

Марина Ђорђевић

Ивањица

13.

Танасковић Хана

6.

Горан Николић

Ћуприја

14.

Трујановић Елвис

9.

Горан Николић

Ћуприја

15.

Митровић Милица

10.

Дејан Ђорђевић

Ћуприја

16.

Антић Кристина

10.

Дејан Ђорђевић

Ћуприја

17.

Станковић Вељко

*

Гордана
Радуловић

Ћуприја

18.

Буљанчевић Катарина

*

Гордана
Радуловић

Ћуприја

Табела 3 - Списак ученика који користе услугу исхране
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Планирање и програмирање рада
Основна делатност Дома јесте васпитно-образовни рад. Он се реализује у
васпитним групама, слободним и непосредним активностима са ученицима Дома. У
реализацији програма васпитног рада реализују се планиране теме различитим
методама, техникама и облицима рада у складу са датим околностима и дефинисаним
жељеним исходима.
Теме васпитног рада се реализују кроз 4 програмске области, које имају исту
вредност и њихов однос је педагошки узајаман. Свако програмско подручје садржи
циљеве, исходе, садржаје и врсте активности.
У школској 2019/20. години васпитни рад у Дому обављаће 3 васпитача са 100 %
радног времена и 5 васпитача са непуним радним временом. Васпитачи поред
васпитно-образовног рада обављају и ноћна дежурства. Ученици су распоређени у
четири васпитне групе и васпитни рад се одвија по групама, индивидуално и путем
заједничких предавања на основу годишњег плана рада дома.
Уз васпитача – носиоца посла, у активностима учествују и васпитачи на
стручној пракси Петковић Стефан и Ракић-Јевтић Стефана, као и волонтер
Миленковић Милица.
Годишњи план и програм васпитног рада се реализује по следећим
програмским областима.
1)
2)
3)
4)

Адаптација на живот у Дому
Учење и школска успешност
Животне вештине
Живот у заједници

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 – 24 ученика. Водиће их васпитачица Марина Ђорђевић.
2.
Другу васпитну групу чине ученици шестог, седмог, осмог и деветог
разреда општеобразовне наставе –26 ученика. Водиће их васпитач Горан Николић.
3.
Трећу васпитну групу чине ученици десетог разреда и слободњаци – 25
ученика. Водиће их васпитач Дејан Ђорђевић;
4.
Четврту васпитну групу чине ученици четири ,,слободњака“ и ученици
других средњих школа (корисници услуга дома) – 20 ученика, укупно 24 ученика.
Водиће их васпитачице Гордана Радуловић и Александра Вулић.
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Васпитна група ученика 1
Васпитач Марина Ђорђевић
Васпитна група: 24 ученика (ученици од првог до петог разреда
општеобразовне наставе)
А

Адаптација на живот у дому

9

Б

Учење и школска успешност

11

В

Животне вештине

Г

Живот у заједници

9
6
Укупно:

р.б.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

Тема
АДАПТАЦИЈА НА ЖИВОТ У
ДОМУ
Упознавање ученика са кућним редом и
правилима понашања живота у дому;

Време
реализације
Септембар

Олакшавање процеса адаптације, одвајање
од родитеља, прихватање вршњака,
васпитача, професора;
Упознавање окружења у коме се дом и
школа налазе;
Размена о узајамним очекивањима,
потребама и захтевима, тешкоћама везаним
за промену средине
Изграђивање активног односа породице и
дома
Израда плана дневних активности;

Септембар

Усклађивање различитих индивидуалних
животних стилова и навика ученика и
усклађивање односа између ученика
различитог узраста;
Рад на социјализацији и адаптацији ученика
у групи

Новембар

Развијање хигијенских и радних навика

Октобар
Октобар

Децембар
Септембар,
фебруар

Октобар,
април
Током
школске
године

35

Облик рада

Васпитно-образовни рад са
свим ученицима васпитне
групе
Васпитно-образовни рад са
свим ученицима васпитне
групе
Рад са малом групом
(разговор на задату тему)
Рад у паровима,
индивидуални рад
Индивидуални рад
(разговор)
Васпитно-образовни рад са
свим ученицима васпитне
групе
Рад са малом групом, рад у
паровима и индивидуални
рад
Рад са малом групом , рад у
пару и индивидуални рад
(радионице)
Рад са малом групом
(разговор на задату тему)
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р.б.
1.
2.

Тема
УЧЕЊЕ И ШКОЛСКА
УСПЕШНОСТ
Обезбеђивање оптималних услова за
учење у дому
Методе и технике учења, успешно
учење кроз игру

Време
реализације
Септембар,
фебруар
Новембар

Упознавање ученика са просторним и
материјалним условима за
индивидуално или групно учење и
вежбање на инструменту;
Правила понашања у време учења и
вежбања

Септембар,
фебруар

Поштовање распореда учења и
вежбања
Помоћ вршњака и старијих ученика
при учењу и вежбању

Мај

7.

Развијање мотивације за учење

Април

8.

Планирање учења градива и учење по
плану

Октобар,
фебруар

9.

Праћење тока и резултата учења

Јануар, јун

10.

Извори знања и средства учења
Помоћ вршњака и старијих ученика
при учењу и вежбању

Март
Током
године

3.

4.

5.
6.

р.б.
1.

2.

Тема:
ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ
Култура говора и изражавања

Безбедно и небезбедно понашање у
дому и школи

Октобар

Децембар

Време
реализације
Април

Мај

Облик рада
Рад са малом групом,
индивидуални рад
Васпитно-образовни
рад са свим
ученицима васпитне
групе (предавање)
Васпитно-образовни
рад са свим
ученицима васпитне
групе
Рад са малом групом,
рад у пару и
индивидуални рад
(разговор на задату
тему)
Рад у паровима,
индивидуални рад
Рад са малом групом,
рад у пару и
индивидуални рад
Рад са малом групом
( разговор на задату
тему)
Рад са малом групом,
рад у паровима и
индивидуални рад
Васпитно-образовни
рад са свим
ученицима васпитне
групе
Предавање
Рад са малом групом
( разговор на задату
тему)

Облик рада
Рад са малом
групом, рад у
паровима и
индивидуални рад
Рад са свим
ученицима васпитне
групе (разговор на
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3.

Лепо и ружно понашање

Новембар

4.

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

Јун

7.

Здрави стилови живота: исхрана и
физичка активност

Децембар

8.

Хигијена-лична хигијена и хигијена
заједничких просторија

Новембар

9.

Организација слободног
времена.

Током
школске
године

5.

6.

р.б.

Тема: ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ

Јануар

Фебруар

Време
реализације

1.

Међугенерацијски односи. Ученици и
наставници. Ученици и васпитачи. Деца
и родитељи

Мај

2.

Уважавање различитости, толеранција,
поштовање права и мишљења других

Новембар

3.

Развијање вештина ненасилне
комуникације
Сарадња и тимски рад, значај и врсте
такмичења

Март

Конфликти и начини решавања

Децембар

4.

5.

Јануар

задату тему)
Васпитно-образовни
рад са свим
ученицима васпитне
групе
Рад са малом групом
( разговор на задату
тему)
Рад у паровима,
индивидуални рад
Рад са малом групом
( разговор на задату
тему)
Рад са малом
групом, рад у
паровима и
индивидуални рад
Васпитно-образовни
рад са свим
ученицима васпитне
групе
Васпитно-образовни
рад са свим
ученицима васпитне
групе ( културне
активности,
биографија
значајних личности
у васпитном раду,
спортске игре...)

Облик рада
Рад са малом
групом, рад у
паровима и
индивидуални рад
Рад са малом групом
(разговор на задату
тему)
Рад у паровима,
индивидуални рад
Васпитно-образовни
рад са свим
ученицима васпитне
групе
Рад са малом групом
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конфликата
Активности које организује дом и
припрема приредби за обележавање
важних датума у школи и дому

6.

Децембар,
јануар, март

( разговор на задату
тему)
Васпитно-образовни
рад са свим
ученицима васпитне
групе

Васпитна група ученика 2
Васпитач Горан Николић
Ученици шестог, седмог, осмог и деветог разреда опште-образовне наставе, укупно 26
ученика
А

Адаптација на живот у дому

7

Б

Учење и школска успешност

12

В

Животне вештине

10

Г

Живот у заједници

7

Укупно:

36

р.б.

Тема: Адаптација на живот у дому

1.

Адаптација на живот у дому

2.

Усклађивање потреба за
приватношћу и самоћом и потреба
за блискошћу и дружењем
Организација, функционисање и
правила живота у дому

Децембар

4.

Развијање хигијенских и културних
навика

Септембар,
фебруар

5.

Одговорност ученика у дому

Октобар

6.

Окружење у коме су школа и дом

Октобар и
фебруар

3.

Време
реализације
Септембар, март

Октобар

Облик рада
Васпитно-образовни
рад са свим
ученицима васпитне
групе
Рад са малом групом,
рад у паровима и
индивидуални рад
Васпитно-образовни
рад са свим
ученицима васпитне
групе ( разговор на
задату тему)
Васпитно-образовни
рад са свим
ученицима васпитне
групе
Рад са малом групом
(разговор на задату
тему)
Васпитно-образовни
рад са свим
ученицима васпитне
групе ( разговор на
задату тему)
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7.

р.б.

Усклађивање различитих
индивидуалних животних стилова
ученика различитог узраста

Тема:
Учење и школска успешност

Новембар

Време реализације

Рад са малом групом

Облик рада

1.

Читање

Септембар

Рад са малом групом
(вежбање и навикавање)

2.

Мотивација за учење

Новембар

Рад са малом групом
(вежбање и навикавање)

3.

Планирање учења

Октобар

Рад са малом групом
(вежбање и навикавање)

4.

Методе и технике успешног учења

Новембар

Рад са малом групом,
индивидуални рад
(поучавање и
подстицање)

5.

Праћење тока и резултата учења
(анализа личног неуспеха);

Јануар и јун

Васпитно-образовни рад
са свим ученицима
васпитне групе
(разговор на задату
тему)

6.

Извори знања

Новембар

Рад са малом групом

7.

Памћење и заборављање

Децембар, мај

Рад у паровима,
индивидуални рад

8.

Учење по моделу

Октобар и март

Рад са малом групом,
индивидуални рад

9.

Средства за учење

Септембар, мај

Рад са малом групом,
индивидуални рад
(разговор на задату
тему)

10.

Култура говора
задатој теми)

Фебруар, јун

Рад са малом групом
(усмено излагање о
задатој теми)

11.

Мој простор за учење, рекреацију и
одмор

Септембар

Рад са малом групом,
рад у паровима и
индивидуални рад

12.

Рад са уџбеником и другим књигама

Април

Рад са малом групом,
индивидуални рад

(усмено излагање о
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р.б.

Тема: Животне вештине

Време реализације

Облик рада

1.

Здрав стил живота (ментално
здравље, исхрана и физичка
активност

Мај

Предавање

2.

Младалачка љубав

Децембар, јун

3.

Врсте зависности (алкохолизам,
наркоманија, пушење, интернет...);
Стрес и начин његовог
превазилажења

Новембар

Рад са малом групом,
индивидуални рад
(разговор на задату
тему, пројекција
филмова)
Предавање,
пројекција филма

5.

Безбедно и небезбедно понашање
(агресивно испољавање);

Април

6.

Огранизација слободног времена

Током школске
године

7.

Слика о себи: самоперцепција,
самопоштовање, самопоуздање

Септембар, јун

8.

Изражавање осећања на социјално
прихватљив начин

Децембар

9.

Значај усвајања правих животних
вредности

Октобар

10.

Модел и вредности

Новембар

4.

р.б.

Тема: Живот у заједници

Јануар

Време реализације

Рад у малој групи
(разговор на задату
тему)
Рад у малој групи
(спречавање и
кажњавање)
Васпитно-образовни
рад са свим
ученицима васпитне
групе ( културне
активности,
биографија значајних
личности у васпитном
раду, спортске игре...)
Рад са малом групом
(разговор на задату
тему)
Васпитно-образовни
рад са свим
ученицима васпитне
групе (радионице)
Рад са малом групом
(разговор на задату
тему)
Рад са малом групом,
рад у паровима
(радионице)

Облик рада

1.

Уважавање различитости, толеранција,
поштовање права других

Новембар

Васпитно-образовни рад
са свим ученицима
васпитне групе (дебате,
предавања)

2.

Успостављање, неговање и развијање
односа са другима

Мај

Рад са малом групом ,
рад у пару и
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индивидуални рад
(радионице)
Октобар

Рад са малом групом
(предавање)

Април

Рад са малом групом
(предавање)

5.

Конфликти, врсте и стилови поступања
у конфликтима
Сукоби: структура и динамика сукоба,
неспоразум, сукоби са вршњацима,
наставницима и васпитачима
Сарадња и тимски рад

Фебруар, јун

Васпитно-образовни рад
са свим ученицима
васпитне групе (дебате,
предавања)

6.

Друштвено користан рад ученика

Током школске
године

Васпитно-образовни рад
са свим ученицима
васпитне групе

7.

Припрема приредби за обележавање
важних датума у школи и дому ( Свети
Сава, Нова година , 8. март...).

Децембар, јануар,
март

Васпитно-образовни рад
са свим ученицима
васпитне групе

3.
4.

Васпитна група ученика 3
Васпитач Дејан Ђорђевић
Васпитна група: 25 ученика
(12 ученика 10. разреда и 13 ученика који немају ООН -„слободњака“)

А
Б
В
Г

Адаптација на живот у дому
Учење и школска успешност
Животне вештине
Живот у заједници
Укупно:

р.б.

Тема: АДАПТАЦИЈА НА ЖИВОТ
У ДОМУ

Време реализације

10
10
10
10
40

Облик рада

1.

Упознавање ученика са кућним редом
и правилима понашања живота у
дому

Септембар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

2.

Развијање хигијенских и радних
навика

Новембар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

3.

Рад на социјализацији и адаптацији
ученика у групи

Децембар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

4.

Олакшавање процеса адаптације,
одвајање од родитеља, прихватање
вршњака, васпитача, професора

Октобар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални
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5.

Упознавање окружења у коме се дом
и школа налазе

Јануар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

6.

Размена о узајамнимним
очекивањима, потребама и захтевима,
тешкоћама везаним за промену
средине
Изграђивање активног односа
породице и дома

Фебруар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

Март

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

8.

Израда плана дневних активности

Април

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

9.

Усклађивање различитих
индивидуалних животних стилова и
навика ученика и усклађивање односа
између ученика различитог узраста

Мај

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

10.

Усклађивање потребе за приватношћу
и самоћом и потребе за блискошћу и
дружењем;

Јун

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

р.б.

Тема: УЧЕЊЕ И ШКОЛСКА
УСПЕШНОСТ

7.

Време реализације

Облик рада

1.

Правила понашања у време учења и
вежбања

Септембар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

2.

Обезбеђивање оптималних услова за
учење у дому

Новембар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

3.

Методе и технике учења, успешно
учење кроз игру

Децембар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

4.

Упознавање ученика са просторним и
материјалним условима за
индивидуално или групно учење и
вежбање на инструменту
Анализа успеха у школском учењу у
току и на крају школске године

Октобар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

Јануар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

6.

Поштовање распореда учења и
вежбања

Фебруар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

7.

Помоћ вршњака и старијих ученика
при учењу и вежбању

Март

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

8.

Основни фактори успешног учења

Април

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

9.

Праћење тока и резултата учења

Мај

Групни, рад у малој

5.
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групи, рад у великој
групи, индивидуални
10.

р.б.

Извори знања и средства учења

Тема: ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ

Јун

Време реализације

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

Облик рада

1.

Култура говора и изражавања

Септембар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

2.

Безбедно и небезбедно понашање у
дому и школи. Превенција повреда и
насиља
Зрела личност и сексуално васпитање

Новембар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

Децембар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

Препознавање сопствених и туђих
осећања и изражавање осећања на
социјално прихватљив начин
Брак и породица као друштвена
институција

Октобар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

Јануар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

6.

Слика о себи: самоперцепција,
самопоштовање, самопоуздање

Фебруар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

7.

Здрави стилови живота: исхрана и
физичка активност, лична хигијена и
хигијена заједничких просторија;

Март

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

8.

Врсте зависности (наркоманија,
алкохолизам, интернет...)

Април

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

9.

Масовни медији

Мај

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

10.

Организација слободног времена

Јун

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

3.

4.

5.

р.б.

Тема: ЖИВОТ У ЗАЈЕДНИЦИ

Време реализације

Облик рада

1.

Међугенерацијски односи. Ученици и
наставници. Ученици и васпитачи.
Деца и родитељи;

Септембар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

2.

Уважавање различитости,
толеранција, поштовање права и
мишљења других
Развијање вештина ненасилне
комуникације

Новембар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

Децембар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

3.
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Општи обрасци социјалног
понашања. Сарадња и тимски рад.
Ривалство и такмичење. Конфликти и
начини решавања конфликата
Активности које организује дом
(приредбе, излети, ескурзије,
концерти, такмичења...)

Октобар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

Јануар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

6.

Друштвено користан рад ученика

Фебруар

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

7.

Сарадња и тимски рад

Март

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

8.

Значај и врсте такмичења

Април

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

9.

Успостављање, неговање и развијање
односа са другима

Мај

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

10.

Припрема приредби за обележавање
важних датума у школи и дому

током школске
године

Групни, рад у малој
групи, рад у великој
групи, индивидуални

4.

5.

Васпитна група ученика 4
Васпитачи Гордана Радуловић и Александра Вулић
4 ученика која су завршила општеобразовну наставу и 20 ученика других средњих
школа у Ћуприји ( корисници услуга дома)

Васпитач Александра Вулић
12 ученика других средњих школа

А

Адаптација на живот у дому

10

Б

Учење и школска успешност

10

В

Животне вештине

10

Г

Живот у заједници

5
Укупно:

р.б.

Тема: Адаптација на живот у дому

Време
реализације

35

Облик рада

1.

Упознавање ученика са домом

септембар

Рад са групом

2.

Упознавање ученика са домским контекстом

септембар

Рад са групом

3.

Права, обавезе и одговорности ученика у дому

септебар

Рад са групом

4.

Олакшање процеса адаптације на дом и
подстицање социјалне интеграције

фебруар

Рад са групом,
индивидуални рад
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5.

Упознавање ученика са градoм

октобар

Рад са групом

6.

Пружање информација о културно-забавним и
спортским манифестацијама у граду
Живот у групи

јануар

Фронтални облик рада

април

Рад са групом

7.

р.б.

Тема: Учење и школска успешност

Време
реализације

Облик рада

1.

Учење у домским условима

септембар

Рад са групом

2.

Планирање учења и учење по плану

октобар

Рад са групом

3.

Методе и технике успешног учења

новембар

Рад са групом

4.

Како побољшати успех

децембар

Рад са групом

5.

Анализа личног (не) успеха

децембар

Рад са групом

6.

Учење по моделу

март

Рад са групом

7.

Радне навике

март

Рад са групом

8.

Стратегије учења

април

Рад са групом

9.

Пажња, концентрација

март

Рад са групом

р.б.

Тема: Животне вештине

1.

Организација слободног времена у дому

2.

Емоционални живот у адолесценцији

Време
реализације

Облик рада

октобар

Рад са групом

новембар

Рад са групом,
индивидуални рад

3.

Ризично понашање, зависност

април

Рад са групом

4.

Масовни медији

јануар

Фронтални облик рада

5.

Развијање спортске културе

мај

Рад са групом

6.

Агресивно испољавање и вређање

јануар

Рад са групом,
индивидуални рад

7.

Безбедно и небезбедно понашање

мај

Рад са групом

8.

Здрави стилови живота

мај

Рад са групом

9.

Однос према будућности

јун

Рад са групом

10.

Стрес

јун

Рад са групом

р.б.

Тема: Живот у заједници

Време
реализације

Облик рада

1.

Сукоби

март

Рад са групом,
индивидуални рад

2.

Успостављање и развијање односа са другима

октобар

Рад са групом

3.

Сарадња у дому

новембар

Рад са групом

4.

Успостављање и развијање односа са другима

новембар

Рад са групом

5.

Толеранција и поштовање различитости

децембар

Рад са групом

6.

Ненасилна, кооперативна, конструктивна
комуникација
Социјални односи

јануар

Рад са групом

фебруар

Рад са групом

7.
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Васпитач Гордана Радуловић
4 ученика која су завршила општеобразовну наставу и 8 ученика
других средњих школа
р.б.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

р.б.

Тема:
Адаптација на живот у дому

Време
реализације

Облик рада

Пријем и адаптација нових ученика у дом и помоћ у
прилагођавању на домске услове на живот и рад у њему.
Упознавање ученика са кућним редом

Септембар

Групни рад

Септембар

Групни и
индивидуални
рад

Изграђивање правилних релација комуникација:
родитељ-васпитач,
родитељ-професор или разредни старешина; родитељблагајна или управа школе.
Помоћ при адаптацији (одвајање од куће, родитеља,
пријатеља) и прихватање нове средине

Октобар

Групни и
индивидуални
рад

Октобар

Групни и
индивидуални
рад

Израда глобалних, месечних планова за учење и
вежбање или поштовање постојећих планова (разговор и
упућивање од стране васпитача).
Развијање хигијенских навика и формирање личног
стила и естетике у облачењу.
Адаптација на исхрану у дому (усклађивање навика са
обавезама).
Упознавање са окружењем у коме су школа и дом
(важне информације о превозу, институцијама итд.).

Октобар и
новембар

Групни и
индивидуални
рад

Новембар

Индивидуални
рад

Новембар

Индивидуални
рад

Септембар (и до
краја школске
године)

Групни рад и
пару

Тема: Учење и школска
успешност

Време реализације

Облик рада

1.

Како правилно учити.

Октобар (и до краја
школске године)

Групни и
индивидуални рад

2.

Мотивација за учење.

Децембар

Индивидуални рад

3.

Пажња и концентрација.

Јануар

Индивидуални рад

4.

Планирање учења

Јануар

Групни рад

5.

Методе и технике успешног учења.

Јануар, фебруар

Индивидуални рад

6.

Извори знања.

Фебруар, март

Групни рад

7.

Памћење и заборављање.

Јануар-јун

Индивидуални рад

8.

Учење по моделу.

Јануар-јун

Индивидуални рад

9.

Јануар-јун

Индивидуални рад

10.

Учење и поштовање плана и распореда за
учење и вежбање
Мој простор за учење.

Фебруар

Групни рад

11.

Вршњачка помоћ при учењу

Фебруар

Групни рад и у
пару

182

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година

р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

р.б.

Тема: Животне вештине

Време
реализације

Облик рада

Здрав стил живота (исхрана, физичка активност, ментално
здравље...).
Хигијена (лична хигијена и хигијена простора у коме
живимо и радимо).
Болести зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија).

Децембар

Групни и
индивидуални рад

Септембар

Групни рад

Децембар

Групни рад

Слика о себи (самоперцепција, самопоштовање,
самопоуздање...).
Емоције, препознавање сопствених и туђих осећања,
изражавање осећања на социјално прихватљив начин.
Морал и вредности.

Фебруар

Групни рад

Од октобра до
јуна

Групни и
индивидуални рад

Март

Групни рад

Животне вештине: доношење одлука, решавање проблема,
супростављање притиску вршњака, критичко мишљење.
Безбедно и небезбедно понашање, превенција повреда и
насиља. Безбедност у дому.
Организација слободног времена.

Јануар

Индивидуални рад

Од септембра
до јуна

Индивидуални рад

Фебруар

Индивидуални рад

Живот у заједници
Тема

Време
реализације

Облик рада

Уважавање различитости, толеранција, поштовање
права других.
Успостављање, неговање и развијање односа са
другима

Јануар

Групни рад

Од септембра до
јуна

Индивидуални рад

Од септембра до
јуна

Индивидуални рад

4.

Конструктивна комуникација, узроци проблема у
комуникацији
Лепо понашање

Од новембра до јуна

Индивидуални рад

5.

Конфликти, врсте и начини решавања

Од новембра до јуна

Индивидуални рад

6.

Сарадња и тимски рад.

Октобар и новембар

Групни рад

7.

Активности које организује дом и начини учествовања
у њима
Припрема приредби и обележавање важних датума у
школи и дому.

Од новембра до маја

Индивидуални рад

Од децембра до маја

Индивидуални рад

1.
2.
3.

8.

Социјално-заштитна делатност
Припреме за почетак нове школске године започеле су физичко-техничким
припремама и 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 и испланирале конкретне активности ради
задовољења егзистенцијалних потреба ученика.
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Ученици Школе за музичке таленте и ученици средњошколског узраста који
похађају Гимназију, Техничку школу и Медицинску школу у Ћуприји смештени су у
30 трокреветних соба (14 соба на првом и 15 на другом спрату). Две собе на првом
спрату и једна соба на другом су резервисане за родитеље који пружају подршку својој
деци (новоуписаним ученицима), у адаптацији на Школу и Дом и одвојеност од куће и
породице. У склопу дома је Клуб ученика у коме се ученици могу одмарати, гледати
телевизијски програм, филмове, слушати музику, играти друштвене игре и
прослављати рођендане, а и просторија са столом за стони тенис за рекреацију.
Поред смештаја, ученици имају исхрану по јеловнику који је сачинио
нутрициониста.
Непосредна заштита се остварује редовном бригом о хигијени простора,
постељине, ученичких соба, личној хигијени ученика и исправности намирница.

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.

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 дома у
школској 2019/20. години по месецима:
• Септембар – једнодневни излет до Ниша, излет до Сребрног језика и посета
археолошком парку Виминацијум - носилац активности Дејан Ђорђевић
• Октобар – програм поводом Дечије недеље, спортско – рекреативне
активности – носиоци активности су васпитачи
• Предавање о здравој храни и менталном здрављу – носилац активности
Александра Вулић
• Новембар – Активности поводом борбе против болести зависности и дана
толеранције – носилац активности Горан Николић
• Децембар - приредбе, декорација ентеријера са ученицима свих узраста
поводом Нове године – носици активности су васпитачи
• Јануар – обележавање школске славе Свети Сава - носиоци активности
васпитачи
• Фебруар/март – активности поводом 8. марта – носиоци активности
васпитачи
184

Годишњи план рада Школе за музичке таленте, школска 2019/20.година
• Мај – обележавање дана Црвеног крста – носиоци активности васпитачи

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 930 до 10 часова
од 1530 до 16 часова
Вечера – од 1830 до 1900 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, мајсторских радионица и мастер класа;
-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 чине васпитачи Дома, координатор васпитне службе,
стручни сарадници, помоћник директора и директор Дома и Школе, а према
потреби и зависно од проблематике о којој се води расправа, у рад Педагошког
већа укључују се разредне старешине, наставник главног предмета-инструмента и
родитељ/други законски заступник. 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, а према потреби и у
зависности од околности, и чешће.
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.
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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 која организују 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
2019/20. школску годину:

Васпитачи
„ Саветодавни разговор,
примена у васпитном раду са
адолесцентима и родитељима“
/145

Друштво психолога
Србије, Центар за
примењену психологију

К4

Васпитни проблеми
ученика и како их
превазићи

Друштво учитеља Београд

К3

Васпитни рад у домовима
ученика средњих школа
Републике Србије

1

16

3

Институт за економију и
право, Београд

8

2

Табела 4 – План стручног усавршавања васпитача

Координатор васпитне службе
_________________________
Марина Ђорђевић

Директор
_____________________
Данијела Јовић, проф.
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ПРИЛОГ:
ПОНЕДЕЉАК-ПЕТАК
активности ученика

време
07:00

Устајање

07:00-07:30

07:30-07:50

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

09:30-10:00

Ужина

08:00-12:25

Општеобразовна и музичка настава, радионице са васпитачима , учење и вежбање

12:30-13:00

Ручак

13:00-21:00

15:30-16:00

Музичка и општеобразовна настава
Вежбање
Учење
Рад у васпитним групама
Слободне и ваннаставне активности ученика
Ужина

18:30-19:00

Вечера

до 22:30

Изласци (у данима предвиђеним за изласке)

до 23:00

Туширање и одлазак на спавање

СУБОТА
07:30

Устајање

07:30-08:00

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

08:00-09:30
09:00-12:30

12:30-13:00

•
•

Учење
Вежбање и самосталне заједничке пробе (камерни састави, оркестри)
Слободне активности

Ручак
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13:00-18:30

•

Учење

•

Радионице са васпитачима

•

Вежбање и самосталне заједничке пробе (камерни састави, оркестри)

•

Слободне активности

15:30-16:00

Ужина

18:30-19:00

Вечера
Изласци суботом

19:00-20:00

за ученике до 4. разреда ( уз дозволу васпитача)

19:00-21:00

за ученике 5. и 6. разреда ( уз дозволу васпитача)

19:00-22:00

за ученике 7. и 8. разреда ( уз дозволу васпитача)

19:00-23:00

за ученике 9. и 10. разреда и за „слободњаке“ (уз дозволу васпитача)

до 23:30

Туширање
Одлазак на спавање

до 21:00

за ученике од 1. до 4. разреда

до 21:30

за ученике 5 . и 6. разреда

до 22:30

за ученике 7. и 8. разреда

до 23:00

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.

НЕДЕЉА

09:00

09:00-10:00

10:00-12:00
12:00-17:00

Устајање
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

•
•
•

Слободне активности
Уређење соба, кабинета…
Вежбање, учење и друге активности везане за Дом и Школу •
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17:00-18:00

Ручак ( вечера) са ужином
Одлазак на спавање

до 21:00

за ученике од 1. до 4. разреда

до 21:30

за ученике 5 . и 6. разреда

до 22:00

за ученике 7. и 8. разреда

до 22:30

за ученике 9, 10. разреда и за „слободњаке“

до 23:00

Туширање
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