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На основу члана 62. Закона о основама система образовања и васпитања и чл. 90. 

Став 1. Тачка 2. Статута 

 Музичке школе ,,Др Војислав Вучковић“,, у Београду, предлога Наставничког већа 

школе, 

Школски одбор на својој седници одржаној  13.09.2019.године донео је одлуку којом 

се 

усваја Годишњи план рада школе за школску 2019/2020. годину. 
  

Основна делатност школе је основно  и средње музичко образовање и васпитање 

ученика одређених музичких предиспозиција, и ширење музичке културе у средини 

свога деловања. 

  

Полазне основе за израду Годишњег плана рада школе су у: 

- Закону о основама система образовања и васпитања 

- Закону о основном образовању и васпитању 

- Закон о средњем образовању 

- Правилник о наставном плану и програму основног музичког образовања и 

васпитања 

- Правилник о наставном плану и програму средњег музичког образовања и 

васпитања 

 

 

  

Годишњим планом рада планира се стручна, педагошка и организациона делатност 

школе. 
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Лична карта школе:  

 

 Назив школе: Музичка школа "Др. Војислав Вучковић"  

 

 Адреса: Кодина 6, 11000 Београд 

 

 Телефон: 011 3241-169  

 

 Факс: 011 3237-380  

 

 Web site: www.vuckovic.rs  

 

 Е-mail адреса: info@vuckovic.rs  

 

 Општина: Стари град  

 

 Матични број школе: 07003196  

 

 

 

 

 

http://www.vuckovic.rs/
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Кратак историјат школе 

 

Музичка школа "Др. Војислав Вучковић" је основана јануара 1952. године, на иницијативу 

Витомира Трифуновића, са идејом да се од две рејонске школе, за народне инструменте, 

направи Музичка школа. На свечаности, организованоj поводом оснивања школе, био је 

присутан др Иван Рибар, председник Президијума Народне скупштине ФНРЈ, као и секретар 

за културу, еминентни музичари и композитори. 

 

Господин Трифуновић, као иницајтор идеје о  oснивању школе, каже да је његова веза са 

Музичком школом Др. Војислав Вучковић трострука. Био је оснивач и први директор, од њега 

је потекла идеја о имену школе и био је њен први „кадровик“. 

 

Школа је првобитно била смештена у дворишној згради у Кнез Михајловој улици бр. 48, 

бројила је 22 наставника, на одсеку клавира, виолине и хармонике. Школа је у почетку имала 

240 ђака, што је било превише за  само осам учионица, са којима је тада школа располагала.   

 

Шездесетих година у школу се запошљава велики број младих, академски образованих 

професора. Повећава се број  постојећих класа , а уводи се класа виолончела. Својим 

професионализмом, ангажованошћу и креативношћу, нови кадар привлачи пажњу Просветно-

педагошког завода града Београда, који 1962. године школу проглашава експерименталном.  

 

Почетком шездесетих година прошлог века, учињени су  први кораци у увођењу припремне 

музичке наставе. Жеља да се музичка школа приближи деци најмлађег узраста, изродила је 

музичко забавиште.  

 

     Посебно поглавље у школској историји почиње децембра 1967. године. Тада је, после 

дугогодишњег залагања колектива и ђачких родитеља, школа пресељена у нову, наменски 

грађену зграду, у Кондиној улици број 6, где се и данас налази.  

 

Шездесете године су такође битне за развој Музичке школе „ Др.Војислав Вучковић“, јер је 

успостављена сарадња са ЦМШ ( Централна Музичка школа) из Москве. 

 

 Септембра 1976. године школа, одлуком Скупштине града Београда, прераста у Средњу 

музичку школу. Нижу се сјајни резултати на свим пољима педагошког рада. У то време гудачки 

одсек се употпуњава класама виоле и контрабаса. Почиње богатије неговање камерног, 

оркестарског и хорског музицирања, чији процват долази осамдесетих година. Развој и 

успеси школе створили су погодну атмосферу за отварање класа нових инструмената - обое и 

хорне. Соло-певање се уводи у нашу школу 1981. године.  

Од средине осамдесетих покрећемо сарадњу са музичким школама из Ријеке, Суботице и 

Приштине (1988). Године 1989. остварена је сарадња са Музичком  школом из Бохума 

(Немачка).  

Године 1988. добијамо своје највеће друштвено признање – Награду "25 мај", коју додељује 

Скупштина СР Србије за "континуиран значајан допринос у области образовно-васпитне 

делатности“.  

Деведесете године карактеристичне су по великом и успешном учешћу наших ђака на 

домаћим и међународним такмичењима. Пажњу музичке јавности привлачи  велика 

пролазност наших ученика на пријемним испитима на музичким академијама у земљи и 

иностранству - како нам сведоче обрађени статистички подаци из тог времена, две трећине 

наших ученика успешно полаже пријемне испите за даље школовање. 
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Од 2000. године до данас у школи се много ради на адаптацији радног простора, који је услед 

великог прилива ђака постао мали. На тај начин је обезбеђено неколико нових учионица за 

индивидуалну наставу, а то је омогућило и отварање нових инструменталних класа - трубе, 

тромбона и гитаре. Године 2003. покреће се Меморијал "Др. Војислав Вучковић" који 

обједињује такмичење младих пијаниста са концертима реномираних уметника и излагањима 

угледних предавача. Ова манифестација је веома позитивно оцењена од стране наше 

културне јавности. 

Многи наши ђаци су успешно наставили своје музичко усавршавање на Музичким 

академијама и факултетима у нашој земљи, Немачкој, Француској, Енглеској, Словачкој, 

Русији, Америци... Наши највећи успеси сигурно су стотине професионалних музичара који су 

некада седели у нашим клупама, а данас су солисти, камерни, оркестарски или хорски 

извођачи, професори на факултетима, наставници у школама, композитори, музички писци, 

музички уредници... Веома се поносимо њима, јер су они најбоља манифестација суштине 

постојања и рада Музичке школе "Др Војислав Вучковић". Међу њима су пијанисти Александар 

Маџар , Иво Погорелић, Лидија Станковић, Истра Печвари, Александра Павловић, Марија 

Ђукић, Владимир Стојнић, Аника Вавић, Ирина Базик, виолинисти Јован Кулунџија, Матеја 

Маринковић, Тијана Милошевић, Марија Мисита, Марија Шпенглер, Ксенија Зечевић, 

виолончелиста Дејан Божић, контрабасиста Саша Куленовић, флаутискиње Зорица 

Миленковић, Ана Богдановић Радић хармоникаш Александар Николић, соло-певачи Никола 

Мијаиловић, Анета Илић, Александра Ангелов, композитори Милан Михајловић, Властимир 

Трајковић, Андрија Галун, Катарина Миљковић, Светлана Савић, Иван Бркљачић, Војкан 

Борисављевић, музиколози Даница Петровић, Драгољуб Катунац, Александар Васић и многи, 

многи други, чија имена, због ограниченог простора, не можемо овом приликом да 

поменемо.  

Ресурси школе  

 

Основни ресурс школе чине ученици. Ученици ОМШ су распоређени у 

шестогодишњу,четворогодишњу и двогодишњу школу у оквиру 6 одсека: клавирски, гудачки 

(виолина, виола, виолончело и контрабас), дувачки (флаута, обоа, кларинет, хорна, труба и 

тромбон),  соло-певање, гитару и хармонику. Ученици у СМШ похађају четири разреда и стичу 

четврти степен стручности. 

 

Посебан сегмент нашег образовно-васпитног рада посвећен је Музичкој играоници. 

Намењена је деци млађег узраста, предшколског од 6 до 7 година и млађег школског узраста 

деце од 7 до 8 година старости. 

Стручни кадар  

 
Колектив је састављен од Стручних већа које чине наставници сродних предмета.  Колектив 

броји шест већа: клавирски, гудачки, дувачки, хармоникашки, соло-певачки, гитарски. У 

колективу ради 82 наставника. Сви имају високу стручну спрему. Десеторо наших колега носи 

звање магистра, двоје наставника има титулу доктора уметности и доктор наука. У школи раде 

два стручна сарадника: психолог и библиотекар.  

На пословима административно-финансијске службе ради пет извршилаца, а на пословима 

одржавања хигијене школских просторија ради пет извршиоца.  
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Наставници се усавршавају кроз акредитоване програме ЗОУВ-а , стручне скупове, зимске и 

летње школе, стручна и студијска путовања, међународне семинаре и скупове и остале 

активности које сами организују у складу са личним планом професионалног развоја. 

Неколико наставника су аутори и реализатори акредитованих програма стручног 

усавршавања.  

Чланови нашег колектива су носиоци друштвених и струковних признања за свој рад. Велики 

професионални углед који они уживају међу струковним колегама потврђују и позиви за 

учешће у жиријима на многим фестивалима музичких школа, републичким и међународним 

такмичењима. 

Простор  

 

Зграда школе се простире на 1040 m2, приземље и четири спрата. У приземљу се налазе 

зборница, секретаријат, рачуноводство, ученички реферат и канцеларија психолога, 

нототека, кухиња и тоалет. На спратовима су 23 учионице, од којих је једна мултимедијални 

кабинет. Већина учионица је пространа, климатизована са добрим природним осветљењем и 

функционално распоређеним инструментима и намештајем потребним за одржавање 

наставе. На четвртом спрату имамо Свечану салу. Сваки спрат, осим последњег, има и свој 

тоалет.  

Опрема  

 
Школа располаже инструментратијумом који, поред више клавира и пијанина, садржи бројне 

виолине, виоле, виолончела, контрабасе, флауте, обое, кларинете, хорне, трубе, хармонике и 

гитаре. У школској сали поседујемо два концертна клавира.  

Од техничке опреме су заступљени аудио и видео уређаји (грамофон, цд-плејери). 

Компјутером су опремљени, финансијска и административна служба, управа школе, 

библиотека, као и неколико учионица за теоријску наставу. Школа има клима-уређаје у већини 

учионица, административно-управних канцеларија, зборници и Свечаној сали.  

Ученицима и наставницима стоје на располагању нототека и фонотека које броје неколико 

хиљада наслова нотног материјала, уџбеника, музичких компакт дискова и грамофонских 

плоча. Осим тога у нототеци се последњих година ради на обогаћењу фонда електронским 

материјалом, па је тако обезбеђено и више стотина нота у пдф формату, као и снимака у мп3 

формату.  

Школа има уграђен надзорни видео систем, који осигурава безбедност ученика, наставника, 

родитеља и школске имовине.  

Ресурси средине  

 

Како је наша Школа смештена у самом центру престонице, многе установе културног, јавног 

и образовног типа су нам на дохват руке и стварају велики потенцијал за развијање међусобне 

сарадње.  

Установе културе:  

Коларчев народни универзитет  

Београдска филхармонија  

Народно позориште  
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Народни музеј  

Етногтафски музеј  

Галерија Српске академије наука и уметности  

Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић" 

Музеј града Београда - Конак Кнњгиње Љубице 

Педагошки музеј 

 

Културни центар Београда  

Установа културе Палилула  

Дечји културни центар  

Руски дом  

Градска библиотека  

Народна библиотека  

Библиотека Чика Јова Змај  

Образовне установе:  

ОШ „Дринка Павловић“  

ОШ „Вук Стефановић Караџић“  

ОШ „Стари град“  

ОШ „Скадарлија“  

Предшколска установа „Дамбо“  

Удружења и клубови:  

UNASERBIA  

AIESEC  

Медији:  

Радио и Телевизија Београд  

Радио и Телевизија Студио Б  

Политика  

Блиц  

Образовно-васпитни процес  

 

Наставни процес се одвија у две смене (преподневна и поподневна), а школа ради шест дана 

недељно, због чега наставници раде у три сменска циклуса. Редовна настава се изводи према 

наставним плановима и програмима за ученике основне музичке школе и ученике средње 

музичке школе.  

Велики број наших средњошколаца се определио да опште образовне предмете похађа по 

програму предвиђеном за музичке гимназије. Општеобразовну наставу организујемо у 

заједници са Музичком школом "Станковић", а у просторијама  музичке школе у Дечанској 

улици број 6.  

За најмлађе полазнике школе организована је настава у музичкој играоници. Ниво I уводи децу 

(узраста од 6 до 7 година) у свет музике, кроз игру, певање и покрет. Ниво II је организован за 

нешто старији узраст (7 до 8 година) и у њему се ради на развијању слуха и елементарном 

музичком описмењавању полазника, као и на њиховом упознавању са инструментима. 

Примењује се специфичан, тзв. интегративни приступ који одговара предшколском узрасту, 

а одобрен је од стране Заједнице музичких школа Србије.  

У школи се редовно организује додатна настава из свих предмета за које постоји потреба и 

интересовање. Циљ додатне наставе је проширивање знања и боља постигнућа ученика. Ова 

врста наставе је посебно актуелна у време припрема за такмичења и пријемне испите. 
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Поред додатне, организује се и допунска настава. Потреба за допунским радом утврђује се 

током редовне наставе уколико ученици имају недовољне оцене из појединих предмета. За 

ученике који имају развојне тешкоће организује се индивидуална допунска настава.  

Наши ђаци учествују на бројним домаћим и иностраним такмичењима на којима постижу 

запажене резултате. Клингентал, Стреза, Тортона, Париз,Рим, Женева, Кастелфидардо и 

многа друга места, била су бина за сјајне наступе наших ученика који су се вратили са бројним 

наградама. 

Школа организује два такмичења међународног карактера: за клавир и хармонику.  

На крају школске године ученици (и у нижој и у средњој школи) полажу завршне испите, 

предвиђено планом и програмом. Ученици завршног разреда средње школе на крају 

школовања полажу матурски испит. Матурски испит се састоји од практичног дела , главног 

предмета и обавезног писменог испита из српског језика.  

Школа организује припрему свих ученика који желе да полажу пријемни испит на неком од 

музичких факултета у земљи или иностранству. То подразумева припрему из главног 

предмета , али и теоријских предмета који се полажу на пријемним испитима (солфеђо, 

хармонија, музички облици, историја музике).  

У школи је активан Ђачки парламент чије су активности усмерене на развијање 

парламентарних односа, остваривање и заштиту права ученика, хуманитарни рад, заштиту 

животне средине , организовање културног и забавног живота ученика и развијање сарадње 

са сличним организацијама у нашој земљи и иностранству.  

Школа организује екскурзије и студијска путовања. Посете Грчкој, Чешкој, Словачкој, 

Аустрији, Мађарској, Италији, које су за многе била прво путовање ван наше земље. 

У Школи се велика пажња поклања културној и јавној делатности. Сматрамо да је то значајна 

допуна квалитетној стручној настави. Годишње се одржи око 50 концерата и јавних наступа. 

Приређујемо их у сопственој концертној сали, али и у реномираним концертним просторима 

нашег града - Коларчев Народни Универзитет, Београдска Филхармонија, Дом Војске, 

Галерија САНУ, Етнографски музеј, Музеј науке и технике само су неке од бројних позорница 

ђачких успеха.  

Посебно треба поменути традиционалне концерте поводом Дана Школе, прославе Светог 

Саве и Нове године. Ту су и мајски концерти играонице и ученика ОМШ, као и најуспешнијих 

такмичара. Овако атрактиван и активан музички живот је ефектна и корисна допуна 

свакодневним наставним делатностима. Она ђацима помаже да, у оквиру саме школе, 

сагледају могућности и смернице свог будућег бављења музиком. Наши наставници такође 

учествују у концертном животу школе - сваке године се одржава концерт на коме они 

наступају и који изазива велико интересовање колега, ученика и родитеља. Изузетну пажњу 

привлачи новогодишња представа за најмлађе, коју сваке године припремају заједно 

наставници и ђаци.  

Стручно усавршавање реализује се у установи и ван ње. Школа организује стручне семинаре и 

предавања за ђаке и наставнике, које држе водећи страни и домаћи педагози. Домаћин је 

акредитованих семинара и стручних скупова за наставнике. Школска управа подстиче и 

подржава наставнике у свим облицима усавршавања које препоручује и организује 

Министарство просвете и друге институције и организације.  

Стечена знања на едукацијама, иновативне методе и технике рада, наставници примењују у 

својој пракси и преносе својим колегама на Наставничким и Стручним већима, као и у 

међусобној сарадњи на часовима.  
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Задаци школе 
 

Кроз остваривање програма образовно-васпитног рада у ОМШ и СМШ  

Школа:  

•  развија љубав према музици и културу одласка на концерте код деце и омладине,  

• припрема најдаровитије ученике ОМШ за даље музичко образовање,  

• оспособљава ученике СМШ за ниво IV степена музичког извођача као и за даље 

високо музичко образовање,  

• утиче на формирање здраве, образоване и слободне личности ученика,  

• развија смисао и спремност младих за изграђивање друштвених односа,  

•  развија смисао за неговање и прихватање културног наслеђа и савремених 

достигнућа других народа света. 

Специфичност школе 

 

 Сопствена, функционална, наменски грађена зграда  

 

 Вишенаменска концертна сала (опремљена са два концетна клавира, видео и аудио 

опремом)  

 

 Специфична школска атмосфера коју гради сложан и компактан колектив са много младих 

професора, бивших ђака, који негују педагошку школску традицију.  

 

 Богата активност на домаћим и међународним такмичењима и високи резултати које ученици 
постижу на њима.  
 
У својој 63. години постојања наша школа реализовала је бројне програмске садржаје. 
Концертна сезона наших ученика била је веома богата. Наши ђаци наступали су не само у 
школи већ и у другим просторима где су били изузетно запажени. Такође, ученици наше школе 
учествовали су на такмичењима у земљи и иностранству и донели бројне награде. Наша школа 
је била домаћин Републичког такмичења. 
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Табеларни преглед календара  
 

 

На основу члана 28. став  6. Закона о основама система образовања и васпитања 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон и 10/19), 

 

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

 

О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

OСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање образовно-васпитног рада и 

школског распуста за основне школе, за школску 2019/2020. годину.  

 

Члан 2. 

 

Обавезни и остали облици образовно-васпитног рада, утврђени прописаним планом и 

програмом за основне школе, планирају се годишњим планом рада школе.  

 

Члан 3. 

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у 

току два полугодишта.  

Прво полугодиште почиње у пoнедељак, 2. септембра 2019. године, а завршава се у 

петак, 31. јануара 2020. године.  

Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године.  

Друго полугодиште завршава се у уторак, 2. јуна 2020. године за ученике осмог 

разреда, односно у уторак, 16. јуна 2020. године за ученике од првог до седмог 

разреда.  

 

 

Члан 4. 

 

Обавезни облици образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника за ученике од 

првог до седмог разреда, остварује се у 36 петодневних наставних седмица, односно 

180 наставних дана.  

Образовно-васпитни рад за ученике осмог разрeда остварује се у 34 петодневне 

наставне седмице, односно 170 наставних дана.  

У оквиру 36, односно 34 петодневне наставне седмице, школа је у обавези да 

годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.  

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 36, односно 34 пута.  
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Члан 5. 

 

План и програм наставе и учења за основну музичку и основну балетску школу 

остварује се према годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним 

наставним седмицама, у складу са законом.  

 

Члан 6. 

 

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. 

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. 

године, а завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у 

понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у понедељак, 17. фебруара 

2020. године.   Пролећни распуст почиње у понедељак, 13. априла 2020. године, а 

завршава се у  понедељак, 20. априла 2020. године. 

За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у среду, 17. јуна 2020. 

године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. За ученике осмог 

разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у 

понедељак, 31. августа 2020. године. 

 

Члан 7. 

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и 

другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 

92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском 

рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на 

Косовску битку.  

Дан сећања на српске жртве  у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019. 

године, Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, 

Дан победе 9. маја 2020. године, Видовдан ‒ спомен на Косовску битку 28. јуна 2020. 

године. 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на 

српске жртве  у  Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, 

изузев кад падају у недељу.  

 Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника. 

 

Члан 8. 

 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде 

у дане следећих верских празника, и то:  

 1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 11. августа 2019. године, на први дан Курбанског 

бајрама и 24. маја 2020. године, на први дан Рамазанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 18. октобра 2019. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 

календару – 25. децембра 2019. године, на први дан Божића; 
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5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском 

календару – 7. јануара 2020. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са 

другим даном Васкрса (католици – од 10. априла до 13. априла 2020. године; 

православци од 17. априла до 20. априла 2020. године). 

 

Члан 9. 

 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити 

наставне дане у којима су остварене екскурзије.  

Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на 

начин који утврди годишњим планом рада. 

 

Члан 10. 

 

Време саопштавања успеха ученика и поделе ђачких књижица на крају првог 

полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником.  

Време поделе сведочанстава и диплома на крају другог полугодишта, школа утврђује 

годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

Свечана подела ђачких књижица ученицима од првог до седмог разреда, на крају 

другог полугодишта, обавиће се у недељу, 28. јуна 2020. године. 

 

Члан 11. 

 

 Ученици осмог разреда полагаће пробни завршни испит у петак, 27. марта 

2020. године и у суботу, 28. марта 2020. године, а завршни испит у среду, 17. јуна 

2020. године, у четвртак,  18. јуна 2020. године и у петак, 19. јуна 2020. године. 

 

Члан 12. 

 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 

2019/2020. годину, одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  

 

Члан 13. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”.  

 

 

Број: 110-00-101/2019-04 

У Београду, 10. маја 2019.године 

 

   

 

       М И Н И С Т А Р 

 

Mладен Шарчевић 
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Средња школа 

 

 
 На основу члана 28. став  6. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.закон и 10/19),  

 

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 

 

ПР А В И Л Н И К 

 

O КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником утврђује се календар за остваривање обавезних облика образовно-

васпитног рада (теоријска настава, практична настава и вежбе) и школског распуста у 

гимназији, уметничкој и стручној школи, за школску 2019/2020. годину. 

 

Члан 2. 

 

Остали обавезни и факултативни облици образовно-васпитног рада, утврђени 

наставним планом и програмом за гимназије, уметничке и стручне школе, планирају се 

годишњим планом рада школе. 

 

Члан 3. 

 

Обавезне облике образовно-васпитног рада из члана 1. овог правилника средње 

школе остварују на годишњем нивоу: 

 

У гимназији: 

– у I, II и III разреду у 37 петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана; 

 

– у IV разреду у 33 петодневне наставне седмице, односно 165 наставних дана.  

У оквиру 37, односно 33 петодневне наставне седмице, гимназија је у обавези 

да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици. 

Сваки дан у седмици, неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 33 пута. 

            У стручној школи: 

 

   – у I и II разреду трогодишњег и I, II и III разреду четворогодишњег образовања у 37 

петодневних наставних седмица, односно 185 наставних дана; 

 

   – у III разреду трогодишњег и IV разреду четворогодишњег образовања у 34 

петодневне наставне седмице, односно 170 наставних дана. 
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У оквиру 37, односно 34 петодневне наставне седмице, стручна школа је у обавези да 

годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици. 

 

Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37 пута, односно 34 пута. 

 

Члан 4. 

 

Наставни план и програм за уметничке школе у I, II, III и IV разреду остварује се према 

годишњем плану рада школе у петодневним или шестодневним наставним 

седмицама, у складу са законом. 

 

Члан 5. 

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у два полугодишта. 

 

Прво полугодиште почиње у понедељак 2. септембра 2019. године, а завршава се у 

петак, 31. јануара 2020. године. 

 

Друго полугодиште почиње у уторак, 18. фебруара 2020. године, a завршава се у 

петак, 19. јуна 2020. године. 

 

Друго полугодиште за ученике IV разреда гимназије завршава се у петак, 22. маја 

2020. године, а за ученике III разреда трогодишњег и IV разреда четворогодишњег 

образовања стручних школа у петак, 29. маја 2020. године. 

 

Друго полугодиште за ученике I и II разреда трогодишњег, односно I, II и III разреда 

четворогодишњег образовања стручних школа, за које је наставним планом и 

програмом прописана реализација професионалне праксе према индивидуалном 

плану реализације ове праксе за сваког ученика, завршава се најкасније у петак, 7. 

августа 2020. године. 

 

Члан 6. 

 

            У току  школске  године  ученици  имају  зимски, пролећни и  летњи распуст. 

 

 

Зимски распуст има два дела – први део почиње у понедељак, 30. децембра 2019. 

године, завршава се у уторак, 7. јануара 2020. године, а други део почиње у 

понедељак, 3. фебруара 2020. године, а завршава се у петак, 14. фебруара 2020. 

године. 

 

Пролећни распуст почиње у среду, 15. априла 2020. године, а завршава се у 

понедељак, 20. априла 2020. године. 

 

За ученике I, II и III разреда гимназије и четворогодишњих средњих стручних школа и 

ученике I и II разреда трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње у 

понедељак, 22. јуна 2020. године, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. 

године. 

 



 

Годишњи план рада школе за школску 2019/20. годину 
` 

Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ Београд                                                                                      18 
 
 

 

 

За ученике IV разреда гимназије, IV разреда четворогодишњих и III разреда 

трогодишњих средњих стручних школа, летњи распуст почиње по завршетку 

матурског/завршног испита, а завршава се у понедељак, 31. августа 2020. године. 

 

Члан 7. 

 

У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и 

другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 43/01, 101/07 и 

92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве  у  Другом светском 

рату, Свети Сава – Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан – спомен на 

Косовску битку.  

Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2019. 

године, Свети Сава 27. јануара 2020. године, Дан сећања на жртве холокауста, 

геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2020. године, 

Дан победе 9. маја 2020. године, Видовдан 28. јуна 2020. године 

Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на 

српске жртве  у  Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и 

других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, 

изузев кад падају у недељу.  

 Петак, 8. новембар 2019. године обележава се као Дан просветних радника. 

 

Члан 8. 

 

Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде 

у дане следећих верских празника, и то:  

 1) православци – на први дан крсне славе; 

2) припадници исламске заједнице ‒ 11. августа 2019. године, на први дан Курбанског 

бајрама и 24. маја 2020. године, на први дан Рамазанског бајрама; 

3) припадници јеврејске заједнице – 18. октобра 2019. године, на први дан Јом Кипура; 

4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском 

календару – 25. децембра 2019. године, на први дан Божића; 

5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском 

календару – 7. јануара 2020. године, на први дан Божића; 

6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по 

Грегоријанском и Јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са 

другим даном Васкрса (католици – од 10. априла до 13. априла 2020. године;  

православци од 17. априла до 20. априла 2020. године). 

 

Члан 9. 

 

Годишњим планом рада школа ће утврдити екскурзије и време када ће надокнадити 

наставне дане у којима су се остваривале екскурзије. 

Ако је Дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на 

начин који утврди годишњим планом рада. 
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Члан 10. 

 

Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог 

полугодишта, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим правилником. 

 

Време поделе сведочанстава, полагање завршног испита на крају трогодишњег 

образовања и матурског испита на крају четворогодишњег образовања, као и време 

поделе диплома, школа утврђује годишњим планом рада, у складу са овим 

правилником. 

 

 

Члан 11. 

 

Пријемни  испити  за  упис  ученика  у  средње  школе,  за  школску  2020/2021. 

годину, биће организовани према следећем календару: 

 

‒ пријемни испит за упис у средње школе у којима се део наставе одвија на 

страном језику: субота 9. мај и недеља 10. мај 2020. године; 

 

‒ пријемни испит за упис у средње музичке школе: петак 15. мај, субота 16. мај и 

недеља 17. мај 2020. године; 

 

‒ пријемни испит за упис у средње балетске школе: недеља 17. мај, понедељак 

18. мај и  уторак 19. мај 2020. године; 

‒ пријемни испит за упис у средње уметничке школе ликовне области: петак 15. 

мај, субота 16. мај и недеља 17. мај 2020. године; 

‒  

‒ пријемни испит за упис у Математичку гимназију и одељења Математичке 

гимназије: субота  16. мај 2020. године; 

 

‒ пријемни испит за упис у филолошкe гимназијe и одељења филолошке 

гимназије: субота 9. мај и недеља 10. мај 2020. године - испит из страног језика и 16. 

мај 2020. године - испит из српског језика и књижевности/матерњег језика; 

 

‒ пријемни испит за упис у одељења обдарених за физику и рачунарство и 

информатику: недеља 17. мај 2020 године; 

‒ пријемни испит за упис у одељења ученика са посебним сособностима за 

биологију и хемију: субота 16. мај 2020 године; 

 

‒ предаја докумената за упис у Спортску гимназију: субота, 16. мај  и понедељак 

18. мај 2020. године. 

 

Члан 12. 

 

Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада средњих школа за школску 

2019/2020. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део. 
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Члан 13. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”. 

 

 

Број: 110-00-113/2019-04 

У Београду, 10. маја 2019. године 

 

 

 

                                                                                                             МИНИСТАР                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                          Младен Шарчевић 
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Oрганизација рада школе 

 
УПРАВНА                                                         СТРУЧНА 

Школски одбор                                            Наставничко веће 

 Педагошки колегијум 

РУКОВОДЕЋА                                                  Одељењска већа 

Директор                                                          Стручна већа по одсецима 

Помоћник директора                                 Стручни сарадници 

 Стручни тимови 

САВЕТОДАВНА 

Савет родитеља 

Ученички парламент 

 
 

Чланови школског одбора: 

 

1. Милкица Поњавић, председник 

2. Маја Ђокић, заменик председника 

3. Мирјана Павковић, из редова запослених 

4. Александра Вељковић, члан локалне самоуправе 

5. Јасна Павловић, члан локалне самоуправе 

6. Маја Митровић, члан локалне самоуправе 

7. Мина Обрадовић, представник ученичког парламента  

8. Никола Ристић, представник ученичког парламента 

 

 

 

Директор школе: Маја Милосављевић 
Помоћник директора: Ненад Љубеновић 

 

 

ЧЛАНОВИ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. годину 

 

1. Лазић Драган, I СМШ, Милица,класа Мрђеновић 

2. Смиљанић Марија, II СМШ, Аврамовић Григорије 

3. Панић Вера, III СМШ  Анђела 

4. Бокан – Михајловић Драгана, IV СМШ   

5. Павловић Олгица, III ОМШ, класа З. Ћалић 

6. Стојишић Драгана, II ОМШ, класа Д. Луковић, 

7.  Адамовић Ирена, III ОМШ, класа И. Поповић 

8. Планојевић Вања, IV ОМШ , класа С. Костић 

9. Матовић Предраг, II ОМШ, класа И. Ракић 

10. Ћирица Петар, III ОМШ, класа М. Јаковљевић 

11. Станиловић Мајда,  V ОМШ, класа Н. Татић 
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Чланови Ученичког парлемента средње школе: 
 

1. Аја Тимотић  II СМШ 
2. Аврамовић Григорије  II СМШ 
3. Јоцић Ђорђе III 
4. Димитрије Копуновић III СМШ 
5. Цакић Марко III СМШ 
6. Андрић Ања IV СМШ 
7. Синђелић Саша IV СМШ 
8.  Ристић Никола IV СМШ 
9.  Обрадовић Мина IV СМШ 
10. Игњатовић Милица IV СМШ 

 
 
 

Педагошки колегијум: 
 

1. ТЕОРЕТСКИ ОДСЕК: Радмила Славковић 
2. КЛАВИРСКИ ОДСЕК: Мирјана Павковић 
3. ГУДАЧКИ ОДСЕК. Невенка Татић 
4. ДУВАЧКИ ОДСЕК: Невена Глишић Сабо 
5. ОДСЕК ГИТАРА: Зоран Анић 
6. ОДСЕК ХАРМОНИКА: Ненад Љубеновић 

7. ОДСЕК СОЛО ПЕВАЊЕ: Невена Петковић 
 
 
 

Преглед одељенских старешина: 
 

1. СМШ: Ана Богдановић 

2. СМШ: Мирјана Недељковић 

3. СМШ: Горан Рајковић и Биљана Јелић 

4. СМШ: Зоран Петровић и Слађана Торбица 

 

 

 
Психолог: Гордана Ачић 
Библиотекар:  Марина Ковачевић и  Радмила Славковић  
Председник синдиката: Радмила Славковић  
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Чланови стручних тимова 

 

Актив за школски развојни план Актив за развој школског програма 

Гордана Ачић, записничар Зоран Анић 

 Марко Цакић ученица Оља Бајчић 

Данијел Дехељан родитељ Невена Глишић Сабо 

Марина Ковачевић, руководилац Ненад Љубеновић 

Ненад Љубеновић Маја Милосављевић, руководилац 

Маја Милосављевић Мирјана Павковић 

Ивана Поповић Невена Петковић 

Оља Рајковић Невенка Татић 

Слађана Торбица Радмила Славковић 

Нађа Орлић (локална самоуправа)  

Тим за инклузију 
Тим за превенцију насиља, злостављања и 

занемаривања 

Гордана Ачић Гордана Ачић 

Дубравка Банић Зоран Петровић, руководилац 

Данијела Милутиновић Ненић Сандра Предојевић, записничар 

Оља Рајковић, записничар Зорана Ћалић 

Ивана Ракић, руководилац  

Тим за програм социјалне заштите Тим за програм сарадње са породицом 

Гордана Ачић Гордана Ачић 

Биљана Кнежевић, руководилац Ана Богдановић 

Мирослав Лазић Биљана Јелић 

Слађана Торбица, записничар Мирјана Павковић, руководилац 

Валентина Суђић Светлана Станков, записничар 

Тим за програм културне и јавне делатности 
и програм сарадње са локалном 

самоуправом 

Тим за програм здравствене заштите, 
програм безбедности и здравља на раду и 

програм заштите животне страдина 

Милкица Поњавић, руководилац Наташа Бежек 

Маја Ђокић Неда Богдановић 

Драгана Игњатовић  Светлана Калаба 

Марина Јаковљевић Јована Лончарић-Крајиновић 

Ивана Поповић, записничар Владимир Лубардић 

Наташа Јовановић Сандра Мажибрада 
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Александар Николић Зорица Макевић, записничар 

Светлана Поповић Светлана Перић 

Радмила Славковић Горан Рајковић 

Биљана Стевановић Катарина Регина Стојковић Трифуновић 

Јован Стојановић Ивана Тасић 

Невенка Татић  

Тим за програм школског спорта и 
актовности и програм екскурзија и излета 

Тим за професионалну оријентацију 

Марко Ерчић Зоран Анић 

Никола Мијајловић Гордана Ачић, руководиилац 

Мирјана Недељковић, руководилац Бранка Жиравац 

Зоран Петровић Ненад Љубеновић, записничар 

Ђорђе Станић, записничар Милкица Поњавић 

Јелена Черепналковић  

Тим за самовредновање 
Тим за слободне активности 

ученика 

Гордана Ачић, руководилац Невена Глишић Сабо 

Марина Јаковљевић Олга Динић Мамула, записничар 

Маја Милосављевић Биљана Јакшић Николић 

Јелена Черепналковић Марина Ковачевић, руководилац 

Нађа Јовановић, записничар Светлана Костић 

 Даринка Пауновић 

 Невена Петковић 

 Ивана Поповић 

 Ана Димитријевић ученица 

 Милица Ристић  ученица 
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Групни извештај о ангажованости наставаног особља у 2019 /2020 

Одсек гудача 

Предмет: Виолина 
 

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. 
Антонијевић 
Марина 

Виолина Камерна музика 
/ 

2. Бојовић Немања Виолина / / 

3. 
Јакшић Николић 
Биљана 

Виолина Камерна музика 
/ 

4. Кукољ Ивана Виолина / / 

5. Лазић Мирослав Виолина Камерна музика / 

6. Петровић Драгана Виолина Читање са листа / 

7. Поповић Светлана Виолина Камерна музика / 

8. 
Стевановић 
Биљана 

Виолина / 
/ 

9. Татић Невенка Виолина / / 

10. 
Милутин 
Опарушић 

/ Камерна музика 
/ 

 
 Предмет: Виола 
 

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. Стојановић Јован Виола Читање са листа Оркестар ОМШ 

 
Предмет: Виолончело 
 

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. Јовановић Наташа Виолончело Камерна музика / 

2. 
Милутиновић 
Ненић Данијела 

Виолончело / 
/ 

 
Предмет: Контрабас 
 

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. Стојковић Миладин Контрабас Читање са листа / 
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Одсек дувача– шестогодишње школовање 

Предмет: Флаута  
 

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. Бајић 
Данијела/Јовановић 
Драгана 

Флаута Читање са листа 
/ 

2. Глишић Сабо 
Невена 

Флаута / 
/ 

3. Поповић Ивана Флаута Читање са листа Камерна музика 

Одсек дувача  

Предмет: Кларинет 
 

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. Станић Ђорђе Кларинет / / 

 
 Предмет: Хорна  
 

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. Мрђеновић Зоран Хорна Читање са листа / 

 
Предмет: Труба 
 

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. Мијајловић Никола Труба Читање са листа Камерна музика 

 
Предмет: Обоа 
 

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. Радић Дарко Обоа / / 

 
Предмет: Тромбон 
 

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. Јовановић Иван Тромбон / / 
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Одсек клавира 

 

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. Бежек Наташа Клавир Упоредни клавир / 

2. Динић Олга Клавир Упоредни клавир / 

3. Жиравац Бранка Клавир Упоредни клавир / 

4. 
Игњатовић 
Драгана 

Клавир Упоредни клавир 
/ 

5. 
Јаковљевић 
Марина 

Клавир Упоредни клавир 
/ 

6. Кнежевић Биљана Клавир / / 

7. Костић Светлана Клавир / Читање са листа 

8. 
Лончарић 
Крајиновић Јована 

Клавир / 
/ 

9. Лукић Соња Клавир / / 

10. 
Мажибрада 
Сандра 

Клавир Упоредни клавир 
/ 

11. Михић Софија Клавир Упоредни клавир / 

12. Павковић Мирјана Клавир Упоредни клавир / 

13. Перић Светлана Клавир Упоредни клавир / 

14. 

Пешић 
Нађа/Симоновић 
Оваскаинен 
Татјана 

Клавир Упоредни клавир 

/ 

15. Предојевић Сандра Клавир Упоредни клавир / 

16. Рајковић Оља Клавир Упоредни клавир  / 

17. Ракић Ивана Клавир Упоредни клавир / 

18. Станков Светлана Клавир Упоредни клавир / 

19. 
Стојковић 
Трифуновић 
Катарина Регина 

Клавир Упоредни клавир 
/ 

20. Ћалић Зорана Клавир / / 

21. Фелкер Љиљана Клавир Упоредни клавир / 
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Клавирски сарадници – корепетитори 

 

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. Вујовић 
Владимир 

клавирска сарадња / 

2. Ђорђевић 
Анђелка 

клавирска сарадња / 

3. Калаба Светлана клавирска сарадња Корепетиција 

4. Пауновић 
Даринка 

клавирска сарадња / 

5- Стојановић 
Јована 

клавирска сарадња / 

6. Стоковић Ивана клавирска сарадња / 

7. Ћирић Стефан клавирска сарадња / 

Одсек гитара 

    

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. Анић Зоран Гитара Читање са листа / 

2. 
Лубардић 
Владимир 

Гитара Читање са листа / 

3. Мишић Јелена Гитара / / 

4. 
Поњавић 
Милкица 

Гитара Читање са листа / 

Одсек соло певача 

    

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. Ђокић Маја Соло певање Читање са листа  / 

2. Петковић Невена Соло певање Читање са листа  / 

3. Тасић Ивана Соло певање Читање са листа  / 

 

Одсек хармоникe 

    

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. Ерчић Марко Хармоника Читање са листа Камерна музика 

2. Луковић Душица Хармоника / Камерна музика 
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3. Љубеновић Ненад Хармоника / Камерна музика 

4. 
Радосављевић 
Драган 

Хармоника / / 

5. 
Александар 
Николић 

Хармоника Читање са листа 
Камерна мизика 

 и оркестар ОМШ 

 

Теоретски одсек 

 

 НАСТАВНИК ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ ПРЕДМЕТ 

1. 
Банић 
Драгојевић 
Дубравка 

/ 
Упоредни 

клавир 
/ / 

2. Богдановић Ана Солфеђо 
Теорија 
музике 

Упоредни 
клавир 

/ 

3. 
Богдановић 
Неда 

Солфеђо / / / 

4. Јелић Биљана Солфеђо, 
Теорија 
музике  

 Упоредни 
клавир 

/ 

5. 
Недељковић 
Мирјана 

Солфеђо  / / 
Припремни 

разред 

6. Рајковић Горан Солфеђо 
Теорија 
музике  

/ / 

7. 
Торбица 
Слађана 

Солфеђо / 
Упоредни 

клавир  
/ 

8. 
Черепналковић 
Јелена 

Солфеђо 
Теорија 
музике  

Упоредни 
клавир  

/ 

9. 
Ковачевић 
Марина 

Историја музике / / / 

10. Макевић Зорица 
Национална 

историја музике 
Хармонија / / 

11. Петровић Зоран 
Музички 

инструменти 
Музички 
облици 

Контрапункт / 

12. 
Славковић 
Радмила 

Етномузикологија Хармонија 
Теорија 
музике 

Припремни 
разред I и II 

13. 
Суђић 
Валентина 

Хор  Контрапункт 
Упоредни 

клавир 
/ 
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РАСПОРЕД РАДА ПРОФЕСОРА ПО УЧИОНИЦАМА 2019/20. 

У
Ч

И
О

Н
И

Ц
А

 ПРВА СМЕНА ДРУГА СМЕНА ТРЕЋА СМЕНА 

Пре подне Поподне Пре подне Поподне Пре подне Поподне 

Понедељак 
Четвртак 

Уторак 
Петак 

Среда 
Субота 

Понедељак 
Четвртак 

Уторак 
Петак 

Среда 
Субота 

4а Поњавић Милкица  Мишић Јелена 

4 Антонијевић Марина Петровић Драгана Стевановић Биљана 

5 Кукољ Ивана Јакшић-Николић Биљана Бојовић Немања 

6 Торбица Слађана Богдановић Ана Јелић Биљана 

7 
Рајковић Горан                                

Славковић Радмила /чет.13:15-
14-45 

Черепналковић Јелена Недељковић Мирјана 

8 Стојановић Јован Стојковић Миладин Татић Невенка 

9 Милутиновић Данијела Поповић Светлана Јовановић Наташа 

9а Лубaрдић Владимир Калаба Светлана Радић Дарко 

10 Станков Светлана Предојевић-Бабић Сандра Лукић Соња 

11 Кнежевић Биљана Игњатовић Драгана Динић Олга 

12 Јаковљевић Марина Михић Софија Ћалић Зорана 

13 
Банић 
Дубравка    

Славковић 
Радмила 
чет./12:30-
13.15 

Богдановић Неда 
Славковић Р./уто.чет.пре подне 

/сре.пет. по подне 

14 Бежек Наташа Жиравац Бранка Фелкер Љиљана 

15 Мажибрада Сандра 
Симоновић Оваскаинен 

Татјана 
Стојковић-Трифуновић                      

Катрина Регина 

15а Мрђеновић Зоран Јовановић Иван Станић Ђорђе 

16 Костић Светлана Рајковић Оља Перић Светлана 

17 Павковић Мирјана Лончарић-Крајиновић Јована Ракић Ивана 

18 Глишић Сабо Невена Јовановић Драгана Поповић Ивана 

19 
Петровић Зоран                                     

Макевић  Зорица /пон.чет. 
13:15-14 

Макевић Зорица/пон./чет. По 
подне 

Ковачевић Марина/уто.пет. пре 
подне 

20 Радосављевић Драган Лазић Мирослав Љубеновић Ненад 

21 Александар Николић Ерчић Марко Луковић Душица 

22 Ђокић Маја Петковић Невена Мијајловић Никола 

23 Анић Зоран Опарушић Милутин Тасић Ивана 

САЛА 
хор омш 15:50-17:25           

/уторак/ 

оркестар 
хармоника 

смш                
19:30-21:00 

/среда/ 

хор омш 
10:40-12:20 
/четвртак/ 

хор омш   
09:50-
11:25             

/петак/ 

гуд.орк омш 09:00            
хор смш   10:45            
хор омш  12:30             
хор смш  14:00         
гуд.орк смш  15:45 
/субота/ 
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Кадровски услови школе 

 

Према акту о систематизацији послова и радних задатака кадровски услови школе су 

следећи: 

 

КЛАВИРСКИ ОДСЕК 

21   наставника клавира 

  7   корепетиторa 

 

ГУДАЧКИ ОДСЕК 

  9   наставника виолине  

  1   наставник  виоле 

  2   наставника виолончела 

  1   наставник контрабаса 

 

 ДУВАЧКИ ОДСЕК 

 3   наставника  флауте     

 1    наставник  кларинета 

 1    наставник  трубе  

 1    наставник  обое 

 1    наставник  хорне 

 1    наставник  тромбона 

 

ОДСЕК СОЛО ПЕВАЊА 

 3   наставника соло певања 

 

ОДСЕК ХАРМОНИКА 

5    наставника  хармонике 

 

ОДСЕК ГИТАРА 

4    наставника гитаре 

 

ОДСЕК ТЕОРЕТСКЕ, ГРУПНЕ НАСТАВЕ 

8    музичких педагога 

 5   наставника  опште и ужестручних предмета 

2    диригента (10%)  

 

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ 

1     стручни сарадник - психолог   

2    стручни сарадник - библиотекар, као допуна норме наставника из теоретске наставе ( од 

40%  односно  35 %  

 Укупно:   76  наставника     

Од укупног броја извршилаца Школа има 76 наставника и 1 стручнoг сарадника, запослене на 

одређено и неодређено време, наставникe за непотпуне класе (30%) обоe,  хорнe, тромбонa 

и  1 класе хармонике (50%) . 
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НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ  

 

Кадровску структуру Школе ван наставе  употпуњује 13 запослених радника: 

 

 директор школе 

 1 стручни сарадник - психолог 

 1 клавирштимер 

 5 административно – финансијска радника секретаријата и рачуноводства школе 

 (секретар школе, шеф рачуновидства,  административни радници)  

 5 помоћна радника (спремачице – курири)   

 

 

 

Табеларни преглед за 40-часовну радну недељу запослених се наљлази у прилогу. 
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Планови рада управних, руководећих и саветодавних органа 

Школски одбор 

ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ 2019/ 2020. ГОДИНУ 

 

Септембар:          друга недеља по договору 

Фебруар:              прва недеља по договору 

Август:              последља недеља по договору 

 

Директор и помоћник директора школе 

ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2019 / 20 . ГОДИНУ 

 

Планом рада за ову школску годину предвиђени су следећи послови и задаци: 
 

1. Програмирање рада школе 

2. Организација рада школе 

3. Материјално финансијско пословање школе 

4. Педагошко инструктивни и саветодавни рад 

5. Аналитички рад 

6. Рад у стручним и другим органима школе 

7. Рад на педагошкој документацији 

8. Стручно усавршавање наставника 

9. Сарадња са институцијама и организацијама 

 

ПРОГРАМИРАЊЕ  РАДА ШКОЛЕ 

Израда предлога Годишњег плана рада јули, август 

Праћење и усмеравање израде распореда 
часова 

јули, август, септембар 

Израда предлога документације за праћење 
реализације програма рада школе 

септембар 

Израда програма рада  /помоћника/ 
директора 

јули, август, септембар 

Израда месечних календара, распореда 
испита  

јули, остатак целе школске године 

 ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

Израда предлога организационе шеме 
обављања свих послова у школи 

септембар 

Подела задатака на почетку школске године септембар 
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Организација термина пријемних испита за 
упис у ОМШ 

април, мај, јун 

Праћење свих прописаних процедура и 
самог тока реализације пријемног испита за 
упис у 1. разред СМШ 

мај, јун 

МАТЕРИЈАЛНО ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ШКОЛЕ 

Израда годишњег финансијског плана 
школе 
 
 

 

Спровођење годишњег финансијског плана 
школе 

током целе године 

ПЕДАГОШКО ИНСТРУКТИВНИ И САВЕТОДАВНИ РАД 

Посета часовима ради увида у организацију 
наставног рада и квалитет припрема за 
наставу 

током године 

Посета часовима млађих и наставника-
почетника, ради пружања стручне помоћи 

током године 

Индивидуални разговори са наставницима 
после посета њиховим часовима 

током године 

Саветодавни рад са родитељима, у вези 
њихове помоћи деци у учењу и  

током године 

Сарадња са стручним сарадником - 
психологом школе 

током године 

Групни облици инструктивног рада са 
наставницима  

током године 

АНАЛИТИЧКИ РАД 

Анализа остварења годишњег плана и 
програма рада школе 

током године 

Анализа реализације програма рада 
наставника и сарадника 

током године 

РАД У СТРУЧНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

Припрема и вођење седница Наставничког 
већа 

током године 

Учешће у припреми седница одељенских и 
разредних већа 

током године 

Учешће у припреми седница стручних 
актива 

током године 

Стварање радне и атмосфере међусобног 
поштовања и сарадње 

током године 

Праћење рада стручних органа, актива и 
одељенских већа 

током године 
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Извршни послови - спровођење одлука и 
закључака свих органа и тела 

током године 

РАД НА ПЕДАГОШКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

Увид у планирање наставних и ваннаставних 
активности 

септембар 

Увид у отварање и вођење дневника рада и 
матичних књига 

октобар, јун, август 

Контрола ажурног вођења педагошке 
документације 

током године 

Предаја педагошке документације јун, август 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Израда плана стручног усавршавања 
 

јун, август 

Праћење реализације плана стручног 
усавшавања 

током године 

САРАДЊА СА ИНСТИТУЦИЈАМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Сарадња са стручним институцијама 
током године 

Сарадња са друштвеним организацијама 
током године 

Сарадња са радним организацијама током године 

Сарадња са установама током године 

Сарадња са институцијама културе 
током године 

 

СЕПТЕМБАР 

Aдминистративни послови 

 

1. Унос података у интерну електронску базу података “Галис” о ученицима и класама, 

ангажовању наставника 

2.  Унос података о радним местима запослених у елекронску базу “Доситеј”  
3. Издавање решења о четрдесеточасовној радној недељи 
4. Активно учествовање у ажурирању актуелности на сајту школе и његовом развијању 

(на даље подразумевана редовна активност током целе школске године)   
5. Унос распореда часова професора индивидуалне наставе /електронски облик/  у 

оквиру интерне електронске базе школе- “Галиса”,  уз интерно обучавање 
запослених за самостално коришћење истог у будућој свакодневној пракси  

 
Састанци 
 

6. Састанак Колегијума 
7. Присуствовање састанку Школског одбора  
8. Присуствовање састанку Савета родитеља  
9. Састанак са директорима Београдског округа 
10. Седница Наставничког већа 
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11. Састанак са наставницима - Корепетиторима у вези провере успостављеног 
распореда рада са ученицима додељених инструменталних класа  и планирања 
њихових текућих кинцертних активности  

12. Састанак са наставницима Камерне музике свих одсека школе у вези провере 
распореда и функционалности формираних ансамбала, и планирања наставних 
активности на томе пољу 

13.  ЧОС- састанак са ученицима свих разреда средње школе и разредним старешинама 
14.  Пријем и сарадња са родитењима и ученицима у вези њихових актуелних потреба 

или проблема у вези прављења распореда у новој школској 2019 /20. год.  
 

Организационо - концертне активности 
 

15. Уговарање термина јавних Концерата у културним институцијама града Београда, и 
ван њега за предстојећу школску сезону 

 
 
ОКТОБАР 

Састанци 
 

1. ЧОС- састанак са ученицима свих разреда средње школе и разредним старешинама 
2. Састанак Колегијума 
3. Седница Наставничког већа  
4. Присуство на Састанку актива ШРП-а 

 
Педагошко инструктивни и саветодавни рад 
 

5. Индивидуални контакти, састанци са родитељима и ученицима у циљу побољшања 
успеха и дисциплине 
 
Рад на педагошкој документацији 

 
1. Преглед новоотворене педагошке документације 
2. Преглед персоналне документације 
3. Обилазак наставе гитаре и хармонике 
4. Активно учествовање у прикупљању података и документације, као и ажурирању 

актуелности на сајту школе 
 
Организационо - концертне активности 

 Планирање, и припреме концертних активности унутар школе и ван ње 
 

НОВЕМБАР 

1. Састанак Колегијума 
2. Седница Наставничког већа – први класификациони период 
3. Унос података у интерну електронску базу података “Галис” о успеху ученика 
4.  Посета родитељским састанцима / СМШ/  поводом завршетка 1. класификационог 
периода 
5. Концертно гостовање наше школе у Ваљевској музичкој школи, као наградног 
путовања за ученике ОМШ који су били победници на прошлогодишњем Републичком и 
другим домаћим и међународним такмичењима 
6. Обилазак наставе на клавирском и гудачком одсеку 
7. Присуствовање јавним наступима ученика школе 
8.  Индивидуални контакти са родитељима и ученицима у циљу побољшања успеха и 
дисциплине 
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9. Организација сала за концерте поводом завршетка првог полугодишта, Дана школе и 
организација сада већ традиционалног, заједничког концерта музичке школе из “Др 
Војислав Вучковић” из Чачка и наше школе поводом обележавања “Дана сећања на 
Војислава Вучковића” (24.12.) и др. на нивоу целе школске године  
10. Рад на школској документацији 
11. ЧОС -  састанак са ученицима свих разреда средње школе и разредним старешинама 
и представницима Ђачког парламента 
12.  Активно учествовање у прикупљању података и документације, као и ажурирању 
актуелности на сајту школе   
 

ДЕЦЕМБАР 

1. Састанак Колегијума 
2. Седница Наставничког већа 
3. Преглед педагошке документације 
4. Обилазак наставе на одсеку соло певача и дувача 
5.  Индивидуални контакти са родитељима и ученицима у циљу побољшања успеха и 
дисциплине 
6. Састанак са директорима Београдског округа, годишњој Скупштини ЗМБСС 
7.  Организација и присуство јавним наступима ученика школе, Новогодишњег концерта 
ученика ОМШ и Припремних разреда итд. 
8. Колоквијуми и смотре - организација 

 

ЈАНУАР 

1. Састанак Колегијума 
2. Седница Наставничког већа – други класификациони период ,крај првог полугодишта 
3. Електронско пријављивљње ученика школе за учешће на Републичком такмичењу  
4. Обилазак теоретске наставе 
5. Унос података у интерну електронску базу података “Галис” о успеху ученика, 
прављење и прикупљање свих извештаја о завршетку  1. полугодишта  
6. Прављење Финансијског плана за наредни период 
7. Припреме за прославу школске славе Свети Сава 
8. Индивидуални контакти са родитељима и ученицима у циљу побољшања успеха и 
дисциплине 
9. Школско такмичење 

 

ФЕБРУАР 

1. Састанак Колегијума 
2. Седница Наставничког већа 
3. Састанак Савета родитеља 
4. Присуствовање састанку Школског одбора 
5. Обилазак наставе  
6. Индивидуални контакти са родитељима и ученицима у циљу побољшања успеха и 
дисциплине 
7. Састанак са директорима Београдског округа 
8. Финална припрема за организовање концерата поводом Дана школе у сарадњи са 
помоћником директора и шефовима актива 
9. Уговарање сала за концерте пововом Дана школе 
10. Расписивање тендера за матурску екскурзију за школску 2019/2020 годину 
( уколико је присутно адекватно интересовање ученичке популације ) 
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МАРТ 

1. Састанак Колегијума 
2. Седница Наставничког већа  
3. Присуствовање аудицијама свих одсека школе поводом избора тачака програма низа 
концерата у марту месецу планираних поводом обележавања Дана школе  
4. Обилазак наставе  
5. Реализација низа концерата поводом Дана школе:  
● 11.03. 2020.  Велика дворана Коларчеве задужбине  
● 12.03.2020.   Филхармонија 
● 13.03.2020.   Мала галерија Коларца 
6. Састанак са директорима Београдског округа 
7.  Праћењеи организација учешћа наших ученика на Републичком такмичењу 
8. Присуствовање седницама актива школе 
9. Традиционална подршка организацији  такмичарског дела ГитарАрт фестивала као и 
Републичког такмичења музичких школа Србије у виду уступања нашег школског 
простора / свечане сале, учионица за усвиравање такмичара 

 

АПРИЛ 

1. Састанак Колегијума 
2. Седница Наставничког већа – трећи класификациони период 
3. Присуствовање интерним часовима и јавним наступима наших ученика ван школе 
4. Обилазак наставе  
5. Састанак са директорима Београдског округа 
6. Индивидуални контакти са родитељима и ученицима у циљу побољшања успеха и 
дисциплине 
7. Подршка организацији Међународног такмичења “Петар Коњовић”у виду уступања 
нашег школског простора / свечане сале, учионица за усвиравање такмичара 
8. Организација пријемних испита за упис у 1.разед Основне музичке школе 
(априлски рок) 

 

МАЈ 

1. Састанак Колегијума 
2. Седница Наставничког већа  
3. Одлазак школског тима ученика на Фестивал музичких школа Србије 
4. Организација завршних концерата сезоне: 

 Музичке играонице тј, предшколаца и ученика ОМШ ( у сали наше школе ) 

 Завршни концерт концертне сезоне школе у сали СКЦ 
5. Осмишљавање календара полагања Годишњих испита школске 2019/20. године за 
завршне разреде (мајски рок) и све остале разреде (јунски рок), формирање комисија 
за њихову реализацију 
6. Организовање матурске вечери у сарадњи са разредним старешином четвртог 
разреда СМШ 
7. Организација пријемних испита за упис у 1. разед Основне музичке школе (мајски рок) 
8.  Састанци са стручним активима поводом припрема за реализацију пријемног испита 
за упис у 1. разред Средње музичке школе 
9.  Надгледање и спровођење процедуре и реализација пријемних испита за упис у 1. 
разед Средње музичке школе 
( у периоду од 15.05. до 17. 05. 2020.) 
10. Састанак са директорима Београдског округа 
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ЈУН 

1. Састанак Колегијума 
2. Седница Наставничког већа – крај друго полугодишта за завршне разреде 
3. Обилазак и надгледање спровођења дипломских, матурских испита завршног разреда 
СМШ 
4. Обилазак и надгледање спровођења годишњих испита, штампања сведочанстава и 
уверења о успеху ученика и уписа ученика у наредни разред наредне школске године 
5. Организација пријемних испита за упис у 1. разед Основне музичке школе (јунски рок) 
6. Седница Наставничког већа – крај друго полугодишта  
7. Провера педагошке документације наставника ( дневици, матичне књигње, 
сведочанство, испитни записници) 
8. Организација уписа ученика ОМШ и СМШ у следећи школску 2019/20.годину   
9. Прављење плана и решења о годишњем одмору за запослене 
10. Седница Школског одбора 
11. Седница Савета родитеља 
12. Прављење плана и формирање испитних комисија за августовски испитни рок 

 

ЈУЛИ 

Прављење и прикупљање школске документације - свих извештаја за стару и планова за нову, 
наредну  школску годину:  
1. Припрема извештаја о раду Школе у школској 2019/20. години 
2. Припрема извештаја о раду Директора у школској 2019/20. години 
3. Припрема плана рада Директора за школску 2020/21. години 
4. Припрема плана рада Педагошког колегијума за школску 2020/2021. годину 
5. Припрема Плана рада школе за за школску 2020/2021. годину 
6. Седница Наставничког веће 
7. Распоређивање уписаних ученика у класе по одсецима ОМШ и СМШ у садрадњи са 

шефовима свих актива школе 
8. Прављење нацрта распореда рада школе у новој 2020/21. школској години 

 

АВГУСТ 

1.     Седница Наставничког већа 
2.    Седница Колегијума  
3.    Праћење реализације августовског испитног рока  
4.    Седница Школског одбора 
5.     Унос систематизације радних места у “Доситеј” и ангажовања  наставника 
6.     Кадровска питања 
7.     Преглед педагошке и персоналне документације 
8.     Објава распореда часова 
9.     Седница Наставничког већа (31.08.) 
10.   Објава распореда часова рада школе у новој школској години 
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Савет родитеља 

ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА 2019/20. ГОДИНУ 

Савет родитеља својим предлозима и активним учествовањем у њиховом стварању 
помагаће органима школе како би наставни процес и рад школе био што квалитетнији и 
тиме допринео што бољем усавршавању ученика. За школску 2019/20. годину планирају се 4 
састанка, а ако се укаже потреба организоваће се ванредни састанци. 
 

Садржај активности Време 
реализације 

Носиоци и сарадници 
активности 

Верификација и избор новог састава 
Савета родитеља 
- Избор председника, заменика и 
записничара 
- извештај о остваривању Развојног 
плана на годишњем нивоу 
-извештај о остваривању програма 
образовања и васпитања и Годишњег 
плана рада 
- Избор представника за општински 
Савет родитеља за основну и средњу 
школу 
- Усвајање листе уџбеника за шк.2019/20 
 

Септембар 2019. 

Председник Савета 
 
 
 
 

Директор школе 

Анализа успеха ученика и проблема у 
настави, 
- План годишњих испита за ученике који 
брже напредују 
- разматрање осталих питања из 
надлежности Савета родитеља 
- предлози и иницијативе родитеља 

Јануар 2020. 

Стручни сарадник 
 

Шеф рачуноводства 
 
 

Помоћник директора 
 

Председник и чланови 
Савета 

Анализа успеха ученика на трећем 
класификационом периоду 
- Плана разредних, ванредних и 
„убрзаних“ испита, 
- Организација студијских путовања 
- Остали проблеми у настави и 
дисциплини 
- предлози за побољшање просторних 
услова за одржавање наставе 
 

Април 2020. 

Директор школе или 
стручни сарадник 

Директор  или помоћник 
директора 

Разредни старешина 
3.р.СМШ 

Стручни сарадник 
Директор или помоћник са 

члановима Савета 

Анализа успеха ученика на крају школске 
године 
- Анализа успеха ученика на такмичењима 
- План поправки у школи у току распуста 
- Извештај о „Ђачког фонда“ 
 

Јуни 2020. 

Директор и стручни 
сарадник 

 
Помоћник директора 

Директор  или помоћник 
Шеф рачуноводства 
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Ученички парламент 

ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА 2019/20. ГОДИНУ 

 

Активности Време 

Конституисање ђачког парламента у новом саставу, пријем нових чланова и 

креирање плана рада за нову школску годину 

 

Септембар 

Упознавање ученичке популације са годишњим планом рада, евентуалне 

сугестије и дискусија 

 

Октобар 

Организовање ученичког концерта поводом нове године 

 

Новембар 

Организовање ученичке прославе нове године  

 

Децембар 

Учешће у прослави школске славе 

 

Jануар 

Учешће у борби против насиља, злостављања и занемаривања  (предавања, 

вршњачка едукација) 

 

Фебруар 

Асистенција у организацији такмичења која се одржавају у школи 

 

Март 

Израда  оквирног плана за наредну школску годину 

 

Јуни 

  

Планови рада стручних већа, актива и тимова 
ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА 2019/20. ГОДИНУ 

 

Прво полугодиште Друго полугодиште 

Септембар   петак 29.09.2019. Фебруар  понедељак 24.02.2020. 

Октобар       уторак 22.10.2019. Март        среда  25.03.2020.  

Новембар   среда 13.11.2019. 
(тромесечје) 

Април     четвртак 10.04.2020 
(тромесечје) 

Децембар     понедељак 16.12.2019. 
Мај  четвртак 21.05.2020.  
петак 29.05.2020. 

Јануар четвртак  30.01.2020. 
 (крај 1.полугођа) 

Јуни         уторак 09.06.2020. 
петак 19.6.2020. 

 Јули         понедељак 06.07.2020. 

 
Август     четвртак 20.08.2020. 
понедељак 31.8.2020. 
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ПЛАН РАДА РАЗРЕДНИХ ВЕЋА ЗА 2019/20. ГОДИНУ 

 

Прво полугодиште Друго полугодиште 

Септембар   четвртак 28.09.2019. Фебруар  петак 21.02.2020. 

Октобар       понедељак 21.10.2019. Март        уторак  24.03.2020.  

Новембар   уторак 12.11.2019. 
(тромесечје) 

Април     среда 09.04.2020 
(тромесечје) 

Децембар     петак 13.12.2019. 
Мај  среда 20.05.2020.  
четвртак 28.05.2020. 

Јануар среда  29.01.2020. 
 (крај 1.полугођа) 

Јуни         понедељак 08.06.2020. 
четвртак 18.6.2020. 

 

 

ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА 2019/20. ГОДИНУ 

 
Прво полугодиште Друго полугодиште 

Септембар   уторак 17.09.2019. Фебруар   уторак 18.02.2020. 

Октобар      петак  18.10.2019. Март         петак 06.03.2020. 

Новембар    среда 06.11.2019. Април      петак 10.04.2020. 

Децембар  понедељак 02.12.2019. Мај       четвртак 07.05.2020. 

Јануар             четвртак 16.01.2020. 
Јуни      понедељак 01.06.2020.  
 

 Јули       понедељак 06.07.2020. 

 Август    четвртак 20.08.2020. 
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Стручна већа по одсецима 
 

Стручна већа се формирају од наставника истих или сродних струка и од предавача сродних 
предмета када су у питању ужестручни предмети. 
У педагошком руковођењу стручна већа преузимају део одговорности за решавање битних 
питања 
наставе и самосталних активности, подизања квалитета васпитно-образовног рада и његових 
исхода. 
 
Школске 2019/2020. године у школи ће радити следећа већа: 
 

 стручно већe  наставника клавира 

 стручно веће наставника гудачких инструмената 

 стручно веће наставника дувачких инструмената 

 стручно веће наставника хармонике 

 стручно веће наставника гитаре 

 стручно веће наставника соло певања 

 стручно веће наставника теоретске наставе 
 
Деловање стручних већа: 
- Планирање, програмирање и праћење реализације васпитно-образовног рада 
- Подела радних задатака и утврђивање предлога 40-часовне радне недеље 
- Проучавање програма васпитног рада у целини 
- Избор одговарајућих васпитно-образовних задатака за планове допунске и додатне наставе 
- Сагледавање тока реализације свих планираних активности стручних актива 
- Праћење и вредновање постигнутих резултата ученика 
- Договор око организације програмских садржаја, облика рада, метода, наставних 
средстава на часовима допунске и додатне наставе 
- Анализа резултата ученика, предлози и мере за побољшање успеха ученика 
- Разматрање постигнутих резултата ученика на такмичењима 
- Подршка ученицима са изразитим способностима, примена ИОП-а 
- Подршка ученицима са посебним потребама, инклузивни приступи настави 
- Праћење рада ученика који убрзано напредују 
- Избор учесника за свечане концерте школе, републичко такмичење и Фестивал 
- Сагледавање и анализа опремљености учионица, кабинета 
- Израда плана опремања кабинета и израда Плана приоритетних набавки дидактичког 
материјала и средстава 
- Помоћи наставницима почетницима у раду са ученицима, у састављању годишњих 
планова и програма за потребе стручног усавршавања, организовати предавања и огледне 
часове 
- План и организација рада одсека и школских смена, интерних часова, јавних часова школе и 
концерата школе. 
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План рада стручног већа наставника клавира 

За школску 2019/20  
 

 

Стручно веће Клавир 

Руководилац Мирјана Павковић 

Време реализације Садржај рада 
Носилац 

реализације 

Септембар 

 састанак актива и разговор о фондовима 
запослених и новом распореду часова; 

 извештај о састанку шефова одсека 

 бројчано стање ученика на одсеку, и 
разговор о предлозима за побољшање 
истог; 

 преглед  школских инструмената 

 планирање заједничких наступа у школи и 
ван ње  

 планирање гостовања других предавача у 
школи  

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за октобар 

 израда распореда интерних и јавних 
часова, смотри, такмичења и годишњих 
испита 

 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Октобар 

 анализа реализације планираних задатака 
за септембар 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за новембар 

 интерни часови 

 јавни час 

 договор и прецизирање одржавања 
смотри ОМШ и СМШ 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Новембар 

 анализа реализације планираних задатака 
за октобар 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за децембар 

 смотра скала и етида за СМШ 

 учешће на Концерту клавирске секције 
Београда 

 интерни часови 

 јавни час 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 
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Децембар 

 састанак актива и разговор о фондовима 
запослених и новом распореду часова; 

 извештај о састанку шефова одсека 

 бројчано стање ученика на одсеку, и 
разговор о предлозима за побољшање 
истог; 

 преглед  школских инструмената 

 планирање заједничких наступа у школи и 
ван ње  

 планирање гостовања других предавача у 
школи  

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за октобар 

 израда распореда интерних и јавних 
часова, смотри, такмичења и годишњих 
испита 

 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Јануар 

 анализа реализације планираних задатака 
за септембар 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за новембар 

 интерни часови 

 јавни час 

 договор и прецизирање одржавања 
смотри ОМШ и СМШ 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Фебруар 

 анализа реализације планираних задатака 
за октобар 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за децембар 

 смотра скала и етида за СМШ 

 учешће на Концерту клавирске секције 
Београда 

 интерни часови 

 јавни час 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Март 

 анализа реализације планираних задатака 
за фебруар 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за април 

 Концерти поводом Дана школе 

 интерни часови 

 јавни час  

 Концерт клавирске секције Београда 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 
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Април 

 анализа реализације планираних задатака 
за март 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за мај 

 смотра за ученике  СМШ 

 Огледни час проф.Светлане Станков 

 интерни часовни 

 јавни час 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Мај 

 анализа реализације планираних задатака 
за април 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за јун 

 испити завршних разреда ОМШ и СМШ 

 Концерт клавирске секције Београда 

 интерни часови 

 јавни час  
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Јун 

 анализа реализације планираних задатака 
за мај 

 извештај о састанку шефова одсека 

 пријемни испити за СМШ 

 годишњи и дипломски испити 

 резиме годишњих испита и постигнутих 
резултата у шк.2019/20г. 

 
 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Списак семинара за који је одсек клавира  заинтересован 

Категоризација Назив семинара 
Број 
дана/бодова 

К1 
962 Уметност педализације на клавиру, 

Факултет музичке уметности 
дана: 2 
бодова: 10 

К4 
266 ”У сусрет стресу”-стратегија превладавања 

стреса,професионалног оптерећења и 
емоционалне исцрпљености   

дана: 2  
бодова: 16 
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План рада стручног већа наставника гудачких инструмената 

За школску 2019/20  
 

 

Стручно веће Гудача 

Руководилац Невенка Татић 

Време реализације 
Садржај рада Носилац 

реализације 

Септембар 

• састанак актива и разговор о фондовима 
запослених и новом распореду часова; 

• извештај о састанку шефова одсека 
• бројчано стање ученика на одсеку, и разговор о 

предлозима за побољшање истог; 
• преглед  школских инструмената 
• планирање заједничких наступа у школи и ван ње  
• планирање гостовања других предавача у школи  
• израда месечних планова образовно-васпитног 

рада за октобар 
• израда распореда интерних и јавних часова, 

смотри, такмичења и годишњих испита 
• интерни час   

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Октобар 

• анализа реализације планираних задатака за 
септембар 

• извештај о састанку шефова одсека 
• израда месечних планова образовно-васпитног 

рада за новембар 
• интерни час 
• јавни час 

  учешће на смотри младих талената Сремски           
Карловци 

    

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Новембар 

• анализа реализације планираних задатака за 
октобар 

• извештај о састанку шефова одсека 
• израда месечних планова образовно-васпитног 

рада за децембар 
• угледни час проф. Биљана Јакшић-Николић 
• интерни час 
• јавни час    

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Децембар 

• анализа реализације планираних задатака за 
новембар 

• извештај о састанку шефова одсека 
• израда месечних планова образовно-васпитног 

рада за јануар 
• интерни час 
• јавни час  
• школско такмичење за ученике ОМШ и СМШ 
• одабир ученика за новогодишње концерте

    

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 
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Јануар 

• анализа реализације планираних задатака за 
децембар 

• извештај о састанку шефова одсека 
• израда месечних планова образовно-васпитног 

рада за фебруар 
•смотра ученика 6.разред ОМШ и СМШ 
• јавни час 
    

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Фебруар 

• анализа реализације планираних задатака за 
јануар 

• извештај о састанку шефова одсека 
• израда месечних планова образовно-васпитног 

рада за март 
• одабир ученика за аудицију поводом концерата 

за дан школе 
• интерни час 
• јавни час 
    

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Март 

• анализа реализације планираних задатака за 
фебруар 

• извештај о састанку шефова одсека 
• израда месечних планова образовно-васпитног 

рада за април 
• интерни час 
• јавни час  
    

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Април 

• анализа реализације планираних задатака за 
март 

• извештај о састанку шефова одсека 
• израда месечних планова образовно-васпитног 

рада за мај 
• учешће на републичком такмичењу  
• интерни час 
• јавни час 
    

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Мкај 

• анализа реализације планираних задатака за 
април 

• извештај о састанку шефова одсека 
• израда месечних планова образовно-васпитног 

рада за јун 
• испити завршних разреда ОМШ 
• интерни час 
• јавни час     

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Јун 

• састанак актива и разговор о фондовима 
запослених и новом распореду часова; 

• анализа реализације планираних задатака за мај 
• извештај о састанку шефова одсека 
• годишњи и дипломски испити 
• интерни час 
• јавни час 
    

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 
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Списак семинара за који је одсек гудача  заинтересован 

Категоризација 
Назив семинара Број 

дана/бодова 

К3 
Наставник и ученик у процесу креативног вођења и 

саветовања 
дана: 2 

бодова: 16 

К1 
Савремене методе учења музике у различитим 

развојним фазама 
дана: 2 

бодова: 16 

К2 
Фактори који доприносе развоју даровитости и 

постизању високих резултата код ученика 
дана: 1 

бодова: 8 

К3 
Плесом и покретом до креативног израза дана: 2 

бодова: 16 

 

 

План рада стручног већа наставника дувачких инструмената 

За школску 2019/20 

 

Стручно веће Дувачи 

Руководилац Глишић Сабо Невена  

Време реализације Садржај рада 
Носилац 

реализације 

Септембар 

 састанак актива и разговор о фондовима 
запослених, распореду часова; 

 извештај са састанка шефова одсека са 
директором школе; 

 провера инструментарија и издавање 
инструмената првом  разреду; 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Октобар 

 јавни наступи у школи- интерни часови; 

 састанак актива и извештај о састанку шефова 
одсека о предстојећим наступима  у школи и 
изван школе; 

 разговор о наступима ученика на концертима 
изван школе, јавним часовима  у школи и 
одабир ученика. 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Новембар 

 јавни наступи у школи- интерни 
часови(минимум три месечно); 

 успех ученика на првом тромесечју; 

 организовање смотре скала за ученике 
средњих школа; 

 организовање наступа ученика целе ниже 
школе; 

 састанак актива 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 
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Децембар 

 јавни наступи у школи- интерни 
часови(минимум два месечно); 

 смотре скала за ученике средње школе; 

 одржавање огледног часа  са темом: 
„Креативна примена метронома током 
вежбања“, предавач Ђорђе Станић, проф 
кларинета. 

 одабир тачака за Новогодишње концерте 
школе 

 састанак актива; 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Јануар 

 састанак актива и извештај о састанку шефова 
одсека; 

 успех ученика на Првом полугодишту 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Фебруар 

 јавни наступи у школи- интерни 
часови(минимум два месечно); 

 састанак актива  

 разговор на одсеку о престојећем Дану школе 
и такмичењима у Другом полугодишту 

 преслушавање и одабир тачака за Дан 
школе(интерна аудиција); припреме за Дан 
школе; 

 припрема и преслушавање ученика за 
такмичења  Даворин Јенко и Фестивал флаута у 
Ваљеву. 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Март 

 Дан школе-одабир тачака за концерте(Главна 
аудиција); 

 такмичење Даворин Јенко и Фестивал флаута у 
Ваљеву; 

 јавни наступи у школи учесника такмичења; 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Април 

 састанак актива и извештај о наградама 
добијеним на такмичењима; 

 концерт награђених ученика; 

  колоквијум скала за ученике средњих школа; 

 успех ученика на трећем тромесечју; 

 јавни наступи у школи- интерни 
часови(минимум два месечно); 

 наступи  ученика на Међународном такмичењу 
Дрвених Дувача у Пожаревцу; 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 
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Мај 

 припрема ђака завршних разреда за 
предстојеће  испите; 

 састанак актива о терминима испита ђака 
завршних разреда и дипломских испита и о 
пријемном испиту за нижу и средњу школу; 

 одржавање угледног часа  по угледу на методу 
Фридриха Рајнолда са темом: техника дисања, 
зујања и техника расвиравања на труби, 
предавач:  Никола Мијајловић проф.трубе. 

 јавни наступи у школи- интерни часови 
(минимум два месечно); 

 Наступ ученика на такмичењу „Млади виртуоз“ 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Јун 

 састанак актива о бројчаном стању ђака по 
класама; 

  испити и смотре за ученике средње и ниже 
школе; 

 пријемни испити за нижу и средњу школу; 

  сумирање успеха у години која је за нама; 

 дипломски испити; 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Списак семинара за који је одсек дувача  заинтересован 

Категоризација Назив семинара 
Број 
дана/бодова 

К1 
Савремене методе учења музике у различитим 

развојним фазама 
дана: 2 

бодова: 16 

К2 
Фактори који доприносе развоју даровитости и 

постизању високих резултата код ученика 
дана: 1 

бодова: 8 

К3 Од првих нота до концертног подијума 
дана: 2 

бодова: 16 

К4 
Култура говора у учионици и ваннаставним 
активностима 

дана: 3 
бодова: 18 

К4 
Превенција емоционалног сагоревања 
наставника у школама 

дана: 2 
бодова: 13 

К1 Музика уз помоћ рачунара 
недеља: 4 
бодова: 32 
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План рада стручног већа наставника  инструмената хармоника 
За школску 2019/20  

 

Стручно веће Хармоника 

Руководилац Ненад Љубеновић 

Време реализације Садржај рада 
Носилац 

реализације 

Септембар 

 састанак актива и разговор о фондовима 
запослених и новом распореду часова; 

 извештај о састанку шефова одсека 

 бројчано стање ученика на одсеку, и 
разговор о предлозима за побољшање 
истог; 

 преглед  школских инструмената 

 планирање заједничких наступа у школи и 
ван ње  

 планирање гостовања других предавача у 
школи  

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за октобар 

 израда распореда интерних и јавних часова, 
смотри, такмичења и годишњих испита 

 интерни час 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Октобар 

 анализа реализације планираних задатака 
за септембар 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за новембар 

 интерни час 

 јавни час 

 смотра за ученике ОМШ и СМШ 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Новембар 

 анализа реализације планираних задатака 
за октобар 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за децембар 

 угледни час проф. Драгана Радосављевића 

 учешће на такмичењу „Интернационални 
дани хармонике“ Праг, Чешка  

 интерни час 

 јавни час 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 
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Децембар 

 анализа реализације планираних задатака 
за новембар 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за јануар 

 интерни час 

 јавни час  

 школско такмичење за ученике ОМШ и 
СМШ 

 смотра за ученике ОМШ и СМШ 

 одабир ученика за новогодишње концерте 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Јануар 

 анализа реализације планираних задатака 
за децембар 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за фебруар 

 интерни час 

 јавни час 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Фебруар 

 анализа реализације планираних задатака 
за јануар 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за март 

 одабир ученика за аудицију поводом 
концерата за дан школе 

 извештај са зимског конгреса светске 
асоцијације хармоникаша 

 интерни час 

 јавни час 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Март 

 анализа реализације планираних задатака 
за фебруар 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за април 

 огледни час проф. Ненада 
Љубеновића,тема: Импровизација 

 интерни час 

 јавни час  
 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Април 

 анализа реализације планираних задатака 
за март 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за мај 

 смотра за ученике ОМШ и СМШ 

 учешће на републичком такмичењу  

 интерни час 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 
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Мај 

 анализа реализације планираних задатака 
за април 

 извештај о састанку шефова одсека 

 израда месечних планова образовно-
васпитног рада за јун 

 испити завршних разреда ОМШ 

 учешће на такмичењу „Еуфонија“ Нови Сад 

 интерни час 

 јавни час  
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Јун 

 анализа реализације планираних задатака 
за мај 

 извештај о састанку шефова одсека 

 годишњи и дипломски испити 

 интерни час 

 јавни час 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Списак семинара за који је одсек хармоника заинтересован 

Категоризација Назив семинара 
Број 
дана/бодова 

К1 
Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: 

приступ тумачењу и интерпретацији 
дана: 1 

бодова: 8 

К1 
Хеуристичке методе у читању музичког дела дана: 2 

бодова: 16 

К4 
Превенција емоционалног сагоревања наставника у 

школама 
дана: 2 

бодова: 13 

К3 
Наставник и ученик у процесу креативног вођења и 

саветовања 
дана: 2 

бодова: 16 

К3 Од првих нота до концертног подијума 
дана: 2 

бодова: 16 
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План рада стручног већа наставника  инструмената гитара 

За школску 2019/20  

 

Стручно веће Гитара 

Руководилац Зоран Анић 

Време реализације 
Садржај рада Носилац 

реализације 

Септембар 

 састанак актива и разговор о фондовима 
запослених и новом распореду часова; 

 извештај о састанку шефова одсека; 

 бројчано стање ученика на одсеку, и 
разговор о предлозима за побољшање 
истог; 

 преглед  школских инструмената; 

 планирање заједничких наступа у школи и 
ван ње у адекватним концертним 
просторима у градовима у Србији и 
иностранству; 

 планирање гостовања других предавача у 
школи као што су професори са Академија и 
Факултета из земље и иностарнстава и 
других. 

 предлози за побољшање наставе новим 
садржајима и приступом, као што су 
угледни и огледни час 

 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Октобар 

 састанак актива на тему прављења плана и 
програма за колоквијум; 

 извештај о састанку шефова одсека; 

 интерни час - јавни наступи ученика; 

 излагање планова о предстојећим домаћим 
и међународним такмичењима: 

 Фестивал музичких и балетских школа 

 International Guitar Festival and Competition 
„Alerio Dias“ Rust, Austrija 

 Мали Виртуоз  

 Sarajevo International Festival and 
Competition 

 Музички фестивал Амадеус 

 Наисус међународни фестивал гитаре 

 В-АРТ Ваљево 

 Војвођански Фестивал Гитаре 

 WINTER GUITAR ACADEMY у Суботици 

 Кјустендил гитар фест, Бугарска 

 International Festival and Competition Sinaia, 
Rumunia 

 и други; 

 начини побољшања комуникације и 
сарадње са родитељима 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 
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Новембар 

 најава смотре за ученике основне и средње 
школе; 

 састанак актива и извештај о састанку 
шефова одсека; 

 интерни час - jавни наступи ученика. 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Децембар 

 интерни час - јавни наступ ученика; 

 јавни наступ одабраних ученика са одсека 
ван школе; 

 смотра  за ученике основне и средњe 
школe; 

 преслушавање ученика за новогодишњи 
концерт; 

 успех ученика на првом полугодишту. 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Јануар 

 интерни час- јавни наступ ученика; 

 прављење плана програма за годишњи 
испит; 

 јавни наступ одабраних ученика са одсека 
ван школе; 

 припрема и преслушавање ученика за 
такмичења; 

 састанак актива и извештај о састанку 
шефова одсека; 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Фебруар 

 припреме за Дан школе; 

 интерни час- јавни наступ ученика; 

 стручно усавршавање професора; 

 састанак актива и извештај о састанку 
шефова одсека и разговори о прошлим 
концертима; 

 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Март 

 учествовање ученика на такмичењима; 

 интерни час-јавни наступ ученика; 

 аудиција и концерти поводом Дана школе. 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Април 

 састанак актива и извештај о наградама 
добијеним на такмичењима; 

 договор око термина испита за ђаке 
завршних разреда; 

 учествовање ученика на такмичењима; 

 концерт награђених ученика; 

 интерни час-јавни наступ ученика. 

  

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 
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Мај 

 припрема ђака завршних разреда за 
предстојеће  испите; 

 састанак актива о терминима испита ђака 
осталих разреда, дипломскoм испиту и о 
пријемном испиту за основну и средњу 
школу; 

 учествовање ученика на такмичењима; 

 интерни час-јавни наступ ученика. 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Јун 

 састанак актива о бројчаном стању ђака по 
класама, 

 Годишњи  испити за остале 
ученике,пријемни испити за основну и 
средњу школу; 

 дипломски испити; 

 успех ученика на крају школске године. 

  

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Списак семинара за које је заинтересован одсек гитара 

Категоризација Назив семинара 
Број 

дана/бодова 

К1 
Савремене методе учења музике у различитим 

развојним фазама 
дана: 2 

бодова: 16 

К1 Присуство и примена музике у медијима 
дана: 1 

бодова: 8 

К2 
Рад на упознавању основа музичке писмености 

током првог и другог циклуса основног образовања 
и васпитања 

дана: 1 
бодова: 8 

К4 
Превенција емоционалног сагоревања 
наставника у школама 

дана: 2 
бодова: 13 
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План рада стручног већа наставника  соло певања 

За школску 2019/20  

 

Стручно веће Соло певање 

Руководилац Невенка Петковић 

Време реализације Садржај рада 
Носилац 

реализације 

Септембар 
 Састанак стручног већа одсека и разговор о 

фондовима запослених и распореду часова 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Октобар 

 Састанак стручног већа одсека: тема 
састанка- план и програм за колоквијум 

 Излагање планова о предстојећим домаћим 
и међународним такмичењима 

 Састанак стручног већа одсека 

 Преслушавање ученика поводом такмичења 
” Српска соло песма“ у Младеновцу 

 Интерни час 

  

  

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Новембар 

 Преслушавање ученика поводом такмичења 
“Мита Топаловић “ у Панчеву 

 Интерни час  

 Такмичење “ Српска соло песма“ у 
Младеновцу 

 Састанак стручног већа одсека и извештај о 
састанку шефова одсека 

 Јавни час школе 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Децембар 

 Интерни час 

 Јавни час школе 

 Колоквијум  за ученике ниже и средњe 
школe 

 Такмичење “Мита Топаловић “ у Панчеву 

 Сусретања соло певача: заједничи интерни 
час музичких школа  Београда 

 Новогодишњи концерт ученика у класи 
проф.Маје Ђокић 

 Састанак стручног већа одсека 

 Успех ученика на крају првог полугодишта 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 
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Јануар 
 Састанак стручног већа одсека 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Фебруар 

 Састанак стручног већа одсека  

 Припреме за Дан школе 

 Интерни час 

 Јавни час школе 

 Сусретања соло певача: заједничи интерни 
час музичких школа  Београда, одсека за 
соло певање 

 Преслушавање ученика поводом 
Републичког такмичења 

 Преслушавање ученика поводом такмичења 
„Меморијал Душан Протић “- Београд 

 Састанак стручног већа одсека 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Март 

 Интерни час  

 Аудиција поводом Дана  школе 

 Преслушавање ученика поводом такмичења 
„ Петар Стојановић “ -Уб 

 Састанак стручног већа одсека 

 Такмичење „Меморијал Душан Протић “ 
Београд 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Април 

 Интерни час 

 Јавни час школе 

 Договор око термина испита за ђаке 
завршних разреда 

 Састанак стручног већа одсека 

 Такмичење  „Петар Стојановић “ Уб 

 Преслушавање ученика поводом такмичења 
„Турнир соло певача“- Младеновац 

 Концерт класе проф. Иване Тасић 

  

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Мај 

 Припрема ђака завршних разреда за 
предстојеће  испите 

 Учествовање ученика на такмичењу „Турнир 
соло певача“  Младеновац 

 Састанак стручног већа одсека о терминима 
испита ђака осталих разреда, дипломским 
испитима и  пријемном испиту за нижу и 
средњу школу 

 Интерни час 

 Концерт класе проф. Невене Петковић 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 
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Јун 

 Састанак стручног већа о бројчаном стању 
ђака по класама 

 Матурски и годишњи  испити 

 Пријемни испити за нижу и средњу школу 

 Завршни концерт ученика у класи проф.Маје 
Ђокић  

 Успех ученика на крају школске године 
 

• Руководилац 
• Предметни 
   наставници 

 

Списак семинара за које је заинтересован одсек соло певања 

Категоризација Назив семинара 
Број 

дана/бодова 

К1 
Савремене методе учења музике у различитим 

развојним фазама 
дана: 2 

бодова: 16 

К1 Присуство и примена музике у медијима 
дана: 1 

бодова: 8 

К2 
Рад на упознавању основа музичке писмености 

током првог и другог циклуса основног образовања 
и васпитања 

дана: 1 
бодова: 8 

К4 
Превенција емоционалног сагоревања 
наставника у школама 

дана: 2 
бодова: 13 
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План рада стручног већа наставника  теоретског одсека 

За школску 2019/20  
 

Стручно веће Теоретски одсек 

Руководилац Радмила Славковић 

Време реализације Садржај рада 
Носилац 

реализације 

Септембар 

 Дефинисање распореда часова 

 Подела ученика на групе и усаглашавање 
часова индивидуалне и групне наставе 

 Родитељски састанак за све разреде средње 
школе 

 Aктив теоретичара-  

 Зорица Макевић - Угледни час "Нонакорд", 
Хармонија, III разред СМШ, прво тромесечје  

 

• Руководилац 

• Предметни 

   наставници 

 

Октобар 

 Координација са осталим активима везано 
за текућу проблематику 

 Актив теоретичара 

 Зоран Петровић - Угледни час "Музичка 

реченица", Музички облици, II разред СМШ  

• Руководилац 

• Предметни 

   наставници 

 

Новембар 

 Актив теоретског одсека 

 Усаглашавање критеријума наставника 
везано за реализацију смотри из солфеђа 

 Родитељски састанци- информације о успеху 
и дисциплини ученика на крају i 
класификационог периода 

 Координисање припремама за 
новогодuшњи концерт ученика припремног 
разреда 

 Припреме за полугодишње смотре из 
солфеђа ученика ниже и средње школе 

 Мирјана Недељковић - Огледни час "Третман 
вишегласја у различитим стиловима и 
жанровима", Солфеђо, II разред СМШ, I 
полугодиште 

• Руководилац 

• Предметни 

   наставници 

 

Децембар 

 Реализација школских смотри из солфеђа 

 Анализа резултата одржанох смотри 

 Актив теоретског одсека 

 Реализација новогодишњег концерта 
припремног разреда и омш 

 Радмила Славковић - Огледни час 
"Класификација народних инструмената", 
Етномузикологија, III разред СМШ, 
децембар 2019 

• Руководилац 

• Предметни 

   наставници 
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Јануар 

 Прослава школске славе Свети Сава 

 Родитељски састанак и извештаји 
одељенских старешина о успеху ученика 
накрају првог полугодишта 

 

• Руководилац 

• Предметни 

   наставници 

 

Фебруар 

 Накнадне смотре 

 Сарадња са родитељима и решавање 
евентуалне проблематике ( одељенске 
 старешине и предметни наставници ) 

 Актив теоретичара 
 

• Руководилац 

• Предметни 

   наставници 

 

Март 
 Актив теоретичара 

 

• Руководилац 

• Предметни 

   наставници 

 

Април 

 Актив теоретског одсека и анализа успеха и 
дисциплине ученика на III 
 класификационом периоду 

 Родитељски састанци 

 - одржанање додатне наставе из солфеђа за 
ученике завршних разреда ниже и 
 средње школе 

 Усаглашанање критеријума наставника 
везано за годишње испите 

 Пријемни испити за ОМШ - I рок 

 Координисање припремама за завршни 
концерт припремног разреда 

 Организација Школског такмичења из 
солфеђа 
 

• Руководилац 

• Предметни 

   наставници 

 

Мај 

 Припрема годишњих испита 

 Израда јединствених тестова из теорије 
музике за све ученике завршних разреда 
 омш 

 Одржавање годишњих испита теоретске 
наставе за ученике завршних разреда 
 ниже и средње школе 

 Родитељски састанци, информације о 
постигнићима ученика и о јунском 
 испитном року 

 Одржавање завршног концерта припремног 
разреда 

 Пријемни испити за нижу школу 

 Актив теоретичара 

 Одржавање припремне наставе из солфеђа 
и теорије музике за будуће ученике 
 средње школе 

 Мирјана недељковић - огледни час "рад на 
импровизацији у почетној настави солфеђа", 
солфеђо, II разред oмш, мај 2020.     

• Руководилац 

• Предметни 

   наставници 
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Јун 

 Одржанање годишњих испита ученика ниже 
и средње школе 

 Одржавање пријемних испита за нижу и 
средњу школу 

 Поправни, ванредни и накнадни испити 

 Актив теоретског одсека ( анализа 
годишњих резултата и припреме за наредну 
 школску годину ) 

 Припрема школске документације за 
завршетак школске године ( дневници, 
 матичне књиге и сведочанства ) 

 Подела сведочанстава 

 Упис ученика у наредну школску годину 
 

• Руководилац 

• Предметни 

   наставници 

 

Август 

 Организовање испита ( поправних, 
накнадних и ванредних ) 

 Актив теоретичара 
 

• Руководилац 

• Предметни 

   наставници 

 

Списак семинара за које је заинтересован теоретски одсек  

Категоризација Назив семинара 
Број 

дана/бодова 

К3 
Ефикасно дисциплиновање – између жеља и 

могућности 

дана: 1 

бодова: 8 

К1 
Корелација наставе солфеђа са инструменталном 

наставом 

дана: 1 

бодова: 8 

К1 
Популарна музика у настави музичких и 

општеобразовних предмета 

дана: 1 

бодова: 8 
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План предшколског програма 

 

Припремни 1 

Овај програм похађају деца узраста 6 и 7 година 

 Упознавање родитеља и деце, са 
планом и програмом. 

 Обрада песама малог обима.  

 Разбрајалице, корачање уз ритмичке 
и динамичке промене. 

 Развој крупне моторике, рад на 
развоју гласовног обима. 

 Обрада песама по слуху уз 
илустарције. 

 Поставка модела за почетне тонове  
Це-дура. 

 Вођено слушање музике уз 
препознавање инструмената. 

 Упознавање жичаних инструмената 
уз илустрације. 

 Мелодијски мотиви за распон гласа. 

 Карактеризација марша и валцера уз 
плес и илустрације. 

 Увод у свирање удараљки са 
неодређеном висином тона. 

 Разбрајалице и брзалице уз покрет. 

 Обрада Новогодишњих песама, за 
новогодишњи концерт у сали школе. 

Прво полугодиште 

 Израда звечки од рециклираног 
материјала 

 Увежбавање песмица за концерт уз 
покрет и плес. 

 Обрада брзалица и бројалица уз 
промену темпа и динамике. 

 Игра валцера и марша уз слушање 
музике.  

 Обрада разних дечијих песмица 
прилагођених узрасту. 

 Упознавање деце са дувачким 
инструментима уз илустрације. 

 Рад на развоју и распону гласовног 
обима. 

 Обрада пет народних песама. 

 Увежбавање народних песама уз 
покрет и плес и припрема за 
пролећни концерт. 

Друго полугодиште 
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ПРИПРЕМНИ 2 

Овај програм похађају деца узраста 7 и 8 година 

 Упознавање родитеља и деце, са 

планом и програмом. 

 Обрада песама малог обима.  

 Разбрајалице, корачање уз ритмичке 

и динамичке промене. 

 Развој крупне моторике, рад на 

развоју гласовног обима. 

 Упознавање дводела и тродела. 

 Обрада песама по слуху уз 

илустарције. 

 Поставка модела за све тонове  Це-

дура. 

 Вођено слушање музике уз 

препознавање инструмената. 

 Упознавање жичаних инструмената 

уз илустрације. 

 Мелодијски мотиви за распон гласа. 

 Карактеризација марша и валцера уз 

плес и илустрације. 

 Увод у свирање металофона. 

 Разбрајалице и брзалице уз покрет. 

 Обрада Новогодишњих песама, за 

новогодишњи концерт у сали школе 

Прво полугодиште 
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 Израда звечки од рециклираног 
материјала 

 Увежбавање песмица за концерт уз 
покрет и плес. 

 Обрада брзалица и бројалица уз 
промену темпа и динамике. 

 Игра валцера и марша уз слушање 
музике.  

 Обрада разних дечијих песмица 
прилагођених узрасту. 

 Упознавање деце са дувачким 
инструментима уз илустрације. 

 Рад на развоју и распону гласовног 
обима. 

 Обрада пет народних песама. 

 Увежбавање народних песама уз 
покрет и плес и припрема за 
пролећни концерт. 

 Рад на ортографији. 

 Тактирање дводела и тродела. 

 Слушање инструменталних 
композиција. 

 Пролећни концерт у сали. 

 Ритмички мотиви  и њихово 
понављање тапшањем. 

 Мелодијски мотиви за развој 
гласовног обима. 

 Обнављање научених песмица. 

 Припрема деце за пријемни испит.  

 Рад на ортографији. 

 Слушање инструменталних 
композиција. 

 Пролећни концерт у сали. 

 Ритмички мотиви  и њихово 
понављање тапшањем. 

 Мелодијски мотиви за развој 
гласовног обима. 

 Обнављање научених песмица. 

 Припрема деце за пријемни испит 

Друго полугодиште 
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Актив за развојни план школе 

 
 

1. Верификација чланова септембар 2019. 

2. Именовање нових чланова 
септембар 2019, или по 
потреби током школске 
године 

3. Избор руководиоца и записничара  септембар 2019. 

4. Упознавање нових чланова са радом и задацима Актива 
септембар 2019, или по 
потреби током школске 
године 

5. 
Подела задужења за праћење и обезбеђивање 
реализације задатака из Школског развојног плана. 

септембар 2019. 

6. 
Праћење и обезбеђивање реализације задатака из 
Школског развојног плана 

континуирано током 
школске године 

7. 
Извештавање о реализацији задатака из Школског 
развојног плана. 

фебруар и јун 2020. 

8. 
Анализа остварености плана рада Актива за текућу 
школску годину. 

јун 2020. 

9. 
Анализа остварености Школског развојног плана за 
текућу школску годину. 

јун 2020. 

11.  Доношење плана рада Актива за школску 2019-20. август 2020. 
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Актив за развој школског програма 

 

1. Верификација чланова септембар 2019. 

2. Именовање нових чланова септембар 2019. или по 
потреби током школске 
године 

3. Избор руководиоца и записничара  септембар 2019. 

4. Упознавање нових чланова са радом и задацима 
Актива 

септембар 2019. или по 
потреби током школске 
године 

5. Подела задужења за праћење и обезбеђивање 
реализације Школског програма у 2018-2019. години. 

септембар 2019. 

6. Праћење и обезбеђивање реализације Школског 
програма у 2018-2019. години. 

континуирано током 
школске године 

7. Извештавање о реализацији Школског програма у 
2018-2019. години. 

јануар и јун 2020. 

8. Састављање Анекса Школског програма за следећи 
школску годину 

током школске године по 
потреби 

9. Анализа остварености Школског програма у 2018-2019. 
години. 

август 2020. 

10. Анализа остварености плана рада Стручног актива за 
развој Школског програма у школској 2018-2019. 
години. 

август 2020. 

11. Доношење Плана за реализацију Школског програма 
за школску  2019-2020. годину 

август 2020. 

12. Доношење Плана рада Стручног актива за развој 
Школског програма за школску 2019-2020. годину 

август 2020. 
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Тим за инклузију 

 
Циљ: 
-пoштoвaњa прaвa и кaрaктeристикa дeцe с пoсeбним oбрaзoвним пoтрeбaмa чиje рaзвojнe и 
образовне мoгућнoсти трeбa испунити и зaдoвoљити крoз квaлитeтнo вaспитaњe и 
oбрaзoвaњe у циљу oспoсoбљaвaњa зa сaмoстaлни живoт. 
Задаци: 
Припремне активности :  
-пoдржaти  рaну  диjaгнoстику, трeтмaн и рaзвoj дeцe сa смeтњaмa у рaзвojу. 
-омoгућити нaстaвницимa: пoмoћ и пoдршку, спeцифичнa знaњa o смeтњaмa у рaзвojу, 
приручникe зa рaд, oвлaдaвaњe ИOП-oм. 
-рaзвиjaти  и пoбoљшaти прoтoк инфoрмaциja  између заинтересованих  страна  у процесу 
инклузије 
Интервентне активности: 
-осигурaти психoсoциjaлну и сoциoeкoнoмску пoдршку пoрoдици. 
-oдржaти сaмoстaлну примeну инклузивнe пoлитикe шкoлe, сaрaдњу с рoдитeљимa, учeшћe 
дeцe и млaдих у дoнoшeњe oдлукa. 
 

Припремне активности 

активност 
носиоци 

активности 
време 

-  Обрађивање теме која се односи на 
индивидуализовани план за даровите 

-стручни сарадник 
 

Јуни 2019. 

- Повећати проток и доступност 
информација постављањем релевантних 
текстова и обавештења, као и искустава 
преко ФБ странице  
повезане са сајтом школе (линк)  

- стручни сарадник 
 

Током године 

Омогућити  Тиму за инклузију као и 
наставницима приручнике за рад  и 
овладавање ИОП-ом 

-стручни сарадник 
 

Током школске 
године 

Наставити активности на прилагођавању 
ове проблематике специфичностима наше 
школе по смерницама датим у 
предаваању др Ранке Радуловић (први 
кабинет за музикотерапију у музичким 
школама) 

Директорка, 
стручни сарадник, 
дрРанка Радуловић 
 

Током школске 
године 

Интервентне активности 

активност 
носиоци 

активности 
време 

Oсигурaти психoсoциjaлну и 
сoциoeкoнoмску пoдршку пoрoдици  
након завршене дијагностике 

директор школе, 
стручни сарадник,  
тим 

По потреби, током 
школске  године 

Кроз саветодавни рад oдржaти 
сaмoстaлну примeну инклузивнe пoлитикe 
шкoлe, сaрaдњу с рoдитeљимa 

Стручни сарадник,  
тим 

По потреби, током 
школске  године 
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Тим за превенцију насиља, злостављања и занемаривања 

 

Програм заштите ученика од насиља сачињен је на основу Посебног протокола 

за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно- 

васпитним установама, који је сачинила Влада републике Србије, Министарство 

просвете, 2007.године. 

 

Циљ:  

- унапређивање квалитета живота ученика;  

-заштита од свих облика насиља, злостављања и занемаривања;  

-потупна информисаност ученика и родитеља;  

-правично поступање и заштита приватности;  

-подршка за физички и психички опоравак и социјална реинтеграција детета које је било 

изложено насиљу 

 

Задаци: 

-примена мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика; 

-примена мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и  

занемаривање 

 

 

Превентивне активности 

активност 
носиоци 

активности 
време 

-Обавештавање нових ученика и родитеља 
(1.р.СМШ) о правилима понашања и 
вредностима које негујемо у нашој школи 

-Одељењске 
старешине 

септембар 

-Стално дежурство професора у свим 
сменама 

-наставници 
Током школске 
године 

-Сарадња са Ђачким парламентом у борби 
против насиља 

-Стручни сарадник 
Током школске 
године 

Интервентне активности 

активност носиоци 
активности 

време 

-Спровођење мера и поступака за 
заустављање насиља 

-директор школе, 
-стр.сарадник,  
-тим 

По потреби, током 
школске  године 

стр.сарадник, тим -Стручни сарадник, 
-тим 

По потреби, током 
школске  године 

-Саветодавни рад са ученицима који трпе 
насиље, врше насиље или су посматрачи 
насиља 

-Стручни сарадник 
По потреби, током 
школске  године 
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-Сарадња са родитељима/старатељима, 
органима старатељства, домовима 
ученика, центрима за социјални рад, 
судовима, полицијом...у циљу заштите 
ученика 

-директор школе, 
-стр. саардник,  
-тим 

По потреби, током 
школске  године 

стр. саардник, тим -директор школе, 
-стр. сарадник,  
-тим 

По потреби, током 
школске  године 

-Покретање и спровођење дисциплинског 
постука и спровођење дисциплинских 
мера против ученика који врше насиље 

-Тим,  
-Помоћник 
директора 

По потреби, током 
школске  године 

 

Тим за програм социјалне заштите 

 
Циљ: 
-оснаживање социјално угрожених ученика за самосталан и продуктиван живот; 
-регулисање питања социјалне искључености; 
-обезбеђивање свим ученицима доступност услуга и остваривање права у 
 социјалној заштити. 
 
Задаци: 
-идентификовати социјално угрожене ученике; 
-пружање помоћи ученицима у превазилажењу социјалних и животних тешкоћа; 
-пружање помоћи ученицима с поремећајима у понашању; 
-пружање помоћи васпитно запуштеним или угроженим ученицима, ученицима 
који долазе из дефицијентних породица или породица с проблематичним односима 
(ризичне породице). 
 

активност носиоци активности време активности 

  -идентификација социјалних 
проблема 

-наставници 
-стручни сарадник 

 

-континуирано током 
школске године  

   -сарадња са родитељима 
- разредне старешине 

-стручни сарадник 
-директор 

  -континуирано током 
школске године 

-сарадња са центром за 
социјални рад 

-психолог 
 

  -по потреби 

-психолошка потпора 
угроженим ученицима 
 

-стручни сарадник 
 
 
 

  -континуирано током 
школске године 

-обезбеђивање музичких 
инструмената за почетне 
године  школовања, за 
социјално угрожене ученике 

-разредне старешине -септембар 2019. 
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-доћи до информација о 
добијању стипендија за ученике 
СШ, на искуствима Н.Сада 

-Биљана Кнежевић   -током школске године 

-прикупити инфо о 
могућностима за повезивање 
(линкови на сајту) са 
донаторима  

-Ђорђе Станић   -током школске године 

-набавити карте за концерт за 
ученике слабијег материјалног 
стања 

-Марина Ковачевић   -током школске године 

Тим за програм сарадње са породицом 

 
Циљ: 
-подржавање и подстицање развоја ученика; 
-развијање партнерских односа између кључних актера у Школи; 
-јачање родитељске компетенције, посебно у областима процеса васпитања и превенције 
негативних појава. 
  
Задаци : 
-информисање родитеља о њиховим правима и обавезама,те начинима укључивања у рад 
Школе; 
- информисање родитеља о свим подацима релевантним за рад и понашање њиховог детета 
у Школи; 
- информисање родитеља о свим дешавањима у животу Школе; 
-остваривање позитивне  интеракције  наставник - родитељ; 
-укључивање родитеља у рад стручних органа (Родитељски савет, Школски одбор, тимови 
школе и слично) 
-укључивање родитеља у организацију и реализацију школских догађања (концерти, 
такмичења) 
 
 

активност носиоци  активности време активности 

--праћење активности 
родитеља у оквиру акције 
породичног музицирања из 
сандучића на школском 
сајту 

- Светлана Станков 
 
 

- континуирано током 
године 

-присуство родитеља 
на  јавним наступима 
ученика у школи и ван ње 

- Мирјана Павковић 
 

- континуирано током 
школске  године 

-укључивање родитеља у 
рад слободних активности 

- Гордана Ачић, Јелена 
Мишић 
 
 

- континуирано током 
школске  године 
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Тим за програм културне и јавне делатности и програм сарадње са 

локалном самоуправом 

 
Циљ: 
-јавно презентовање стечених вештина 
-мотивација ученика 
-учешће у животу локалне средине 
-промоција рада Школе 
 
Задаци: 
-организовање јавних наступа ученика (солистичких, камерних и наступа ансамбала 
равномерно за ученике свих одсека) у школи,  
-организовање јавних наступа ученика (солистичких, камерних и наступа ансамбала, 
равномерно за ученике свих одсека) ван школе, на различитим локацијама и у различитим 
салама 
-повећати посећеност концерата 
-организовање концерата професора Школе 
-организовање концерата гостујућих уметника 
-организовање школских прослава 
-подићи ниво свести и информисаности о значају музичке школе 
-активирати се на друштвеним мрежама,  
-активирати се на радио и телевизијским станицама, учешћем и гостовањима у емисијама 
ових медија 
 

активност носиоци активности време активности 

Одржати сарадњу са 
институцијама са којима смо и до 

сада сарађивали 

Сви чланови тима и координатор за 
јавне наступе 

Током целе године 

Учврстити започете везе са 
музејима и Културним центрима 

Сви чланови тима и координатор за 
јавне наступе 

Током целе године 

Резервисати простор за Дан Школе Руководилац Тима Децембар 

Учествовати на семинарима 
еминентних професора 

Један од чланова тима Прво полугодиште 

 
Сарадња са локалном самоуправом 

 
Циљ: 
-доприносити богаћењу културног и друштвеног живота средине у којој Школа делује;  
-промовисати Школу и њена образовно-васпитна достигнућа и резултате. 
Задаци:  
-планирање и реализовање заједничких активности са субјектима из окружења,  
-повезивање школе и локалне заједнице заједничким интересима и активностима,  
-обезбеђивање подршке локалне заједнице у активностима школе у побољшању услова рада 
за ученике и запослене, 
-активирање у општинском часопису (Стари град) 
-повећати број ђака са општине Стари град 
-позивати челнике локалне самоуправе на школске приредбе и концерте 
- поделити школски часопис на територији општине 
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Ради остваривања васпитних циљева неопходна је свестрана, континуирана и активна 
сарадња Школе и друштвене средине. У партнерском и суорганизационом односу, и у 
наредном периоду наставићемо успешну и континуирану сарадњу са досадашњим 
партнерима, током читаве школске године.  
1. Институције: 
Скупштина града Београда 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту гтрада Београда 
Општина Стари град 
Општина Палилула 
Заједница музичких и балетских школа Србије 
Удружење музичких и балетских педагога Србије 
Туристичка организација Београда 
Геронтолошки савез општине Стари град  
2. Установе културе: 
Коларчев народни универзитет 
Београдска филхармонија 
Народно позориште 
Народни музеј 
Етнографски музеј 
Вуков и Доситејев музеј 
Галерија Српске академије наука и уметности 
Музеј науке и технике 
Конак кнегиње Љубице 
Педагошки музеј 
Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић" 
Културни центар Београда 
Културни центар "REX"  
Установа културе "Пароброд" 
Установа културе Палилула 
Студентски културни центар 
Дечји културни центар 
Руски дом 
Библиотека града Београда 
Народна библиотека Србије 
Библиотека Чика Јова Змај 
Нушић фондација 
Битеф 
3. Образовне установе: 
ОШ „Дринка Павловић“ 
ОШ „Вук Стефановић Караџић“ 
ОШ „Стари град“ 
ОШ „Скадарлија“ 
Предшколска установа „Дамбо“ 
4. Медији: 
Радио и Телевизија Београд 
Радио и Телевизија Студио Б 
новине Политика 
новине Блиц 
часопис Стари град  
Школа ће током наредног периода тежити да прошири обим сарадње са досадашњим, али и 
да оствари сарадњу са новим партенерима. Није могуће прецизно одредити време 
остваривања сарадње, јер то зависи од релевантних партнера, то од њихових потреба и 
слободних термина. 
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Тим за програм здравствене заштите, програм безбедности и здравља 

на раду и програм заштите животне страдина 

 
 

Развијање свестране личности оспособљење да брине за сопствено здравље, здравље своје 
породице, ближе околине и шире друштвене заједнице. 
 
Задаци: 
-информисање ученика о важности здравог начина живота; 
-побољшање личне хигијене, како би се извршила што боља превенција болести прљавих 
руку; 
-израда постера или паноа о проблемима везаним за здравствену заштиту.  
 
 
 

активност носиоци активности време активности 

-разговори о здрављу 

-предметни наставници и 

разредне -старешине 

-предавачи 

-ученици 

-континуирано и у 
посебним терминима 

-контрола спровођење 

систематског прегледа 

ученика 

. 

-управа школе, 

-разредне старешине 

-у време предвиђено за 

преглед 

-увођење термина за физичке    

вежбе, током наставе у обе 

смене 

-управа школе 

-наставници 
-почетак школске године 
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ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 
 
Циљ: 
-осигурати безбедан и здрав простор за рад свим актерима школског живота; 
-осигурати понашање свих актера школског живота које не угрожава безбедност и здравље 
других. 
 
Задаци: 
- одржавати видео надзор у школи у функционалном стању; 
- одржавати беспрекорну хигијену у школи; 
- законску регулативу о безбедности и заштити здравља на раду, применити у 
  школским актима 
- обезбедити обуку запослених која ће допринети већој безбедности на раду 
 
 

активност носиоци активности време активности 

-успостављање  видео надзора 

школског простора и 

приступа школи 

-директор 

-надлежна служба 
-током школске године 

-вођење рачуна о адекватности  

хигијенски услова школских 

просторија 

- помоћно особље 

-наставници 

-ученици 

-стално током школске 

године 

-обезбеђивање школског 

простора увођењем 

интерфона и бољег 

осветљења 

-управа школе и стручна лица -у току школске године 

-опремање холова столицама -управа школе -прво полугодиште 

-набавка одговарајуће 
противпожарне опреме 

-упава школе -почетак школске године 
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
Циљ:  
-развијати  свест о складном односу човека и срединеу којој живи и свест о значају очувања и 
заштите природне и животне средине, 
-развити свест ученика о значају рециклаже за очување животне средине 
-развијати свест ученика о бризи о уређењу и одржавању школског простора, школске 
околине, одлагања смећа на предвиђено место и слично. 
 
Задаци: 
-подстицати ученике да се информишу о животној средини и начинима њеног нарушавања 
-инсистирати на ученичкој бризи о уређењу и одржавању школског простора 
-организовати делатности у школи којима ће се скретати пажња на буку као један од видова 
угрожавања животне средине 
-организовати активности у којима се користи рециклажни материјал 
 

активност носиоци активности време активности 

-разговори и акције посвећене 

животној средини и начинима 

њеног очувања 

-разредне старешине 

-ученици 
-час одељенске заједнице 

 

-чување школског простора и 

инвентара од уништавања, 

оштећивања и прљања 

-наставници 

-ученици 

-помоћно особље 

-током целе школске 

године 

-неговање собног биља у 

учионицама и школским 

ходницима 

-наставници 

-ученици 

-помоћно особље 

-током целе школске 

године 

-сарадња са школом „Дринка 

Павловић“ у акцији „Музиком 

против буке“ 

-наставници 

-ученици ОМШ и СМШ и 

полазници Музичке играонице 

-током школске године 

-прављење дечјих 

инструмената или других 

предмета од рециклажних 

материјала 

-наставници 

-Музичка играоница и нижи 

разреди ОМШ 

-један час у другом 

полугођу 

-сервисирање клима уређаја и 

набавка даљинских 

управљача 

-управа школе и стручна лица 
-у редовном годишњем 

термину 
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-редовно проветравање 

ходника и степеништа 
-помоћно особље -свакодневно 

-спровођење забране пушења 

испред школе 
-управа и наставно особље -свакодневно 

-одлагање рециклажног 

материјала 
-сви присутни -свакодневно 

 

Тим за програм школског спорта и актовности и програм екскурзија и 

излета 

Циљ: 

- стварање навике бављења спортским активностима 

-социјализација и успостављање квалитетних вршњачких односа 

-развијање позитивне слике о себи 

 

Задаци: 

-организовати такмичења спортског типа 

-организовати спортске активности 

 

 

активност носиоци активности време активности 

  - штафетно трчање   -наствници   
  -ученици 

  -друго полугодиште  

  - школски турнир у фудбалу 
 

 -наставници   
 -ученици 
 

  -мај 2020. 

   -физичке активности на снегу 
(уколико временске прилике 
то дозволе) 

  -наставници 
  -ученици  
 

  -током организованог 
радног зимовања (зимски 
распуст)  

-куглање и стони тенис  -наставници 
  -ученици  
 

  -током организованог 
радног зимовања (зимски 
распуст 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Годишњи план рада школе за школску 2019/20. годину 
` 

Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ Београд                                                                                      80 
 
 

 

 

ПРОГРАМ ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ 
 
Циљ: 
-ширим педагошким деловањем у погодним климатско-географским условима утицати на 
психо-социјани и физички развој ученика и њихову успешност у остваривању васпитно-
образовних задатака 
 
Задаци: 
-побољшање здравља, физичких и функционалних способности ученика; 
-проширивање и проверавање постојећих, као и стицање нових знања и искустава; 
-развијање потреба, интереса и навика за рационалним провеђењем слободног времена 
правилним организовањем активности; 
-богаћење ученичких социјалних искустава и знања у условима интензивније интеракције и 
комуникације између ученика и наставника током заједничког живота и рада 
 
 

активност носиоци активности време активности 

-анкетирање ученика и 
родитеља о 

заинтересованости за  радно 
зимовање и излете 

-разредне старешине -почетак школске године 

-прикупљање понуда за 
реализацију  радног зимовања 

и излета 
-директор -прво полугође 

-реализовање радног зимовања 
и излета 

-разредне старешине 
-одабрани наставници 

-зимски распуст 

-извештаји о изведеним  и 
радном зимовању и излета 

-разредне старешине -друго полугође 
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Тим за професионалну оријентацију 

Циљ: 
-Формирање зреле и одговорне личности, која ће бити способна да доноси добро 
промишљење одлуке о сопственој професији и каријери и да те одлуке спроведе у дело.  
Задаци: 
-информисање ученика о питањима важним за професионалну оријентацију;  
-саветовање у погледу сагледавања могућих професија или послова;  
-помоћ младима да разумеју своје способности и дефинишу своје ставове у погледу 
понуђених или жељених избора; 
-подршка ученицима да боље разумеју себе и своје потребе;  
-подршка да превазиђу могуће баријере у погледу учења које би им могле бити баријера у 
погледу напредовања у будућим професијама. 
 

активност носиоци активности време активности 

  - разговори са ученицима о 
професионалној оријентацији 

    - наставници главног 
предмета и      -  стручни 
сарадник 

-континуирано током 
школске године  

  -мотивациона предавања    -Тим за подршку 
професионалној оријентацији 

  - по потреби 

-развијање професионалне 
етике код ученика 

  -предметни наставници  

  -разредне старешине -континуирано током школске 
године у оквиру припрема за 
такмичење и разне наступе 

 

-отворена врата за 
консултације у вези 
професионалне оријентације 

Предметни наставници, 
стручни сарадник 

Новембар, април 

Тим за самовредновање 

Школска 2019/20. година је пра година новог циклуса самовредновања. У њој ће бити 

обрађена  кључна област , област 2- НАСТАВА И  УЧЕЊЕ 

1. Верификација чланова септембар 2019. 

2. Именовање нових чланова 
септембар 2019, или по 
потреби током школске 
године 

3. Избор руководиоца и записничара  септембар 2019. 

4. Упознавање нових чланова са радом и задацима Тима 
септембар 2019, или по 
потреби током школске 
године 

5. 
Подела задужења за праћење и обезбеђивање 
реализације Плана у школској 2019-2020. години. 

септембар 2019. 

6. Имплементација упитника за запослене у школи јуни 2020. 

6. 
Извештавање о реализацији плана рада Тима у 
школској 2018-2019. години. 

јануар и јун 2020. 

10. 
Анализа остварености плана рада Тима у школској 
2019-2020. години. 

август 2020. 

12. Израда Плана рада Тима за школску 2020-2021. годину август 2020. 
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Тим за слободне активности ученика 

Циљ: 
-подстицање индивидуалних склоности и интересовања, уз стицање нових, као и проширење 
и продубљивање ваћ усвојених, знања и умења, 
- активно усмеравање ученичких склоности, способности и интересовања и подстицање 
професионалног развоја, 
-подстицање правилног коришћења слободног времена, испуњеног квалитетним и 
креативним садржајима 
-развој ученичке личности на образовном, сазнајном, креативном, друштвеном и 
 личном плану, 
-богаћење друштвеног живота и разоноде ученика,  
-развијање и неговање другарства и пријатељства.  
 
Задаци:  
-организација и припрема учешћа ученика на такмичењима 
-организација  припрема учешћа ученика на фестивалима 
-организација групних одлазака на концерте 
-рад на ученичком часопису 
-подстицање ученика да самостално организују слободне активности у оквиру Школе и ван 
ње и на тај начин се укључе  у духовни, културни и друштвени живот средине у којој живе и 
раде. 
 

активност носиоци активности време 

- Guitar camp Ohrid  
- договор о организованим одласцима на концерте 
Београдске филхармоније 
- формирање редакције ученичког часописа 

предметни 
наставници 
нототекар 

 
 

септембар 

- групни одласци на концерте Београдске 
филхармоније  
- рад на текстовима за ученички часопис и припрема 
часописа за штампу 

нототекар 
 

октобар 

- Такмичење "Српска соло песма" у Младеновцу 
- групни одлазак на концерте Београдске 
филхармоније 
- објављивање ученичког часописа  

предметни 
наставници 
нототекар 

 

новембар 

- Школско такмичење клавирског одсека за ученике 
ОМШ и СМШ 
- Такмичење гитариста "VART", Ваљево 
- Републичко такмичење из солфеђа, Београд 
- новогодишњи концерт  ученика СМШ у организацији 
Ученичког парламента 
- прослава Нове године за ученике СМШ 
- групни одласци на концерте Београдске 
филхармоније 

предметни 
наставници 

психолог 
ученички парламент 

нототекар 

децембар 

   - групни одласци на концерте Београдске 
филхармоније                                                 

нототекар јануар 
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- Међународно такмичење "Даворин Јенко", Београд 
- Међународни сусрети флаутиста „Тахир 
Куленовић” Ваљево  
- Меморијал "Душан Протић", Београд 
- Музички камп International Music Academy, Subotica 
- групни одласци на концерте Београдске 
филхармоније 

предметни 
наставници 
нототекар 

фебруар 

-Такмичење младих пијаниста Меморијал 
"Вучковић"у организацији наше Школе, Београд 
-Guitar Art Festival, Београд 
- Републичко такмичење, Баоград 
-Такмичење младих солфеђиста, Пожаревац  
- Отворено такмичење "Бинички", Београд 
- Међународно такмичење "Primavera", Бијељина 
- Фестивал словенске музике, Београд 
-Екипни фестивал солфеђа "Славенски", Нови Сад  
-Kyustendil Guitar Fest, Бугарска 
-групни одласци на концерте Београдске 
филхармоније 

предметни 
наставници 
нототекар 

март 

-Републичко такмичење музичких и балетских школа, 
Београд  
- Међународно такмичење Петар Коњовић, Београд 
- Интернационално такмичење клавириста "Николај 
Рубинштајн", Париз 
- Међународно такмичење из солфеђа, Београд 
- Међународно такмичење пијаниста, Шабац 
- Интернационални фестивал  "Петар Стојановић ", Уб 
- Екипни фестивал солфеђа "Славенски", Нови Сад 
- Војвођански фестивал гитаре, Нови Сад 
- XV такмичење дрвених дувача,  
- Такмичење младих солфеђиста, Зрењанин  
- Меморијал Љиљане Шкарице Ђорђевић, Лазаревац   
- X Такмичење ученика хармонике, Панчево (30. 
април 2018) 
- групни одласци на концерте Београдске 
филхармоније 

предметни 
наставници 
нототекар 

април 
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- Фестивал Музичких и балетских школа Србије 
-Међународно такмичење "Петар Коњовић", Београд 
-Међународни фестивал гудача "Стринг фест" 
- Меморијал "Аца Панић", Младеновац 
-Такмичење младих пијаниста, Зрењанин 
- Такмичење младих гитариста"NAISSUS guitar fest", 
Ниш 
- Такмичење "Млади виртуоз", Београд 
- Међународно музичко такмичење "Фантаст", Бечеј 
- Међународни фестивал гудача "Златне степенице", 
Ваљево 
- Пијанистичко такмичење " Клавитас ", Смедерево 
- Међународно такмичење из теоријских предмета 
"Корнелије", Београд 
- Уљус Међународно пијанистичко такмичење, 
Смедерево  
- Tremolo International Guitar festival - Скопље, 
Македонија 
- Интернационално такмичење " Дани хармонике 
Смедерево "  
- Еуфонија, Интернационални фестивал хармонике, 
Нови Сад  
- Фестивал Исидор Бајић, Нови Сад  
- Амадеус, Београд  
- групни одласци на концерте Београдске 
филхармоније 

 
 
 

предметни 
наставници 
нототекар 

мај 

- прослава матурске вечери 
- групни одласци на концерте Београдске 
филхармоније 

разредни старешина 
нототекар 

јун 
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Посебни планови рада 
Стручно усавршавање запослених 

 
На основу члана 129. Став 6.Закона о основама система образовања и васпитања  

(Службени гласник РС,бр. 72/09, 52/11 и 55/13, 68/15, 62/2016-одлука УС)  и правилника о 

сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника,васпитача и стручних 

сарадника (Службени гласник РС, бр.81/2017.), донет је План 

 

Акредитовани семинари Компетенција Приоритет Број сати 

962 Уметност педализације 

на клавиру, Факултет 

музичке уметности 

К 1 П 3 10 

266 ”У сусрет стресу”-

стратегија превладавања 

стреса,професионалног 

оптерећења и 

емоционалне 

исцрпљености 

К 4 П 3 16 

44 Наставник и ученик у 

процесу креативног 

вођења и саветовања 

К 3 П 3 16 

957 Савремене методе 

учења музике у различитим 

развојним фазама 

К 1 П 3 16 

978 Фактори који 

доприносе развоју 

даровитости и постизању 

високих резултата код 

ученика 

К 2 П 3 8 

986 Плесом и покретом до 

креативног израза 
К 3 П 3 16 

 957 Савремене методе 

учења музике у различитим 

развојним фазама детета 
К 1 П 3 16 

Хеуристичке методе у 

читању музичког дела 

Организатор: Факултет 

музичке уметности, 965 

К 1 П 3 16 

978 Фактори који 

доприносе развоју 

даровитости и постизању 

високих резултата код 

ученика у музичкој школи 

 

К 2 П 3 8 
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 943 Инструментална 

музика Јохана Себастијана 

Баха: приступ тумачењу и 

интерпретацији 

Организатор: Факултет 

музичке уметности 

К 1 П 3 8 

984 Од првих нота до 

концертног подијума 

 

К 3 П 3 16 

957 Савремене методе 

учења музике у различитим 

развојним фазама детета 

  

К 1 П 3 16 

991 Култура говора у 

учионици и ваннаставним 

активностима 

 

К 4 П 3 18 

992 Превенција 

емоционалног сагоревања 

наставника у школама 

 

К 4 П 2 13 

955Присуство и примена 

музике у медијима 

 

К 1 П 3 8 

976 Рад на упознавању 

основа музичке 

писмености током првог и 

другог циклуса основног 

образовања и васпитања 

 

К 2 П 3 8 

948 Музика уз помоћ 

рачунара 

 

К 1 П 1 32 
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625 Гугл диск у школи K4 П1 8 

629 Ефикасан рад 
школских тимова усмерен 
на унапређивање 
квалитета образовно-
васпитног рада установе 

K4 П1 8 

431 До личне 
професионалне 
филозофије применом 
етике брижности 

К2 П3 8 
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Пeдагошко-психолошка служба 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ САРАДНИКА – 

ПСИХОЛОГА 

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 

 

 

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

1. Израда годишњег и месечних, 
оперативних планова рада психолога 

2. Учешће у планирању и организацији 
васпитно-образовног рада школе 

3. Учешће у креирању и реализацији 
школског развојног планирања 

4. Учешће у планирању пријемних испита за 
ОМШ 

5. Учешће у планирању рада Тимова 
(сарадња са породицом, социјална 
заштита , ПНЗЗ, инклузија, професионална 
оријентација, самовредновање) 

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

- Посете часовима 
- Самовредновање (област 2) 

 

 

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД И САРАДЊА 

СА НАСТАВНИЦИМА 

1. Информисање наставника о појединим 
карактеристикама ученика у циљу 
заједничког проналажења најбољег  
индивидуалног приступа ученицима 

2. Сарадња у решавању образовних, 
васпитних и психолошких проблема у 
раду са појединим ученицима или 
категоријама ученика (проблеми  
понашања, инклузија) 

3. Иновативни поступци у настави – 
Импровизација у покрету у настави 
солфеђа 
 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

1. Психолошко испитивање интелектуалних, 
музичких  способности и зрелости, 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII2019 –VI 

2020. 

 

VI –VIII 2019. 

 

  

III-IV 2020. 

 

 VI 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

током године 

 

 

 

 

Током године, 

по потреби 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

Април, мај, јуни 

2020. 

 

 

 

 

 

 

директор, 

помоћник 

директора 

 

директор, 

руководиоци 

одсека 

Тим за ШРП, 

директор 

 

Чланови тимова 

 

 

 

 

 

наставници  

 

 

 

 

наставници,  

разредне 

старешине 

 

 

Мирјана 

Недељковић, 

проф. 
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емоционалних и социјалних 
карактеристика и особина ученика у циљу: 

- Процене опажајних музичких способности 
и готовости деце у оквиру пријемних 
испита за ОМШ и предшколске нивое 
наставе 

- утврђивања природе и узрока неуспеха и 
тешкоћа код појединих ученика и 
предлагање адекватних мера за њихово 
решавање 

- професионалног усмеравања и 
саветовања ученика завршних разреда 
основне и средње музичке школе  

                                  

     2..    Рад са Ученичким парламентом       

   

 

САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА 

РОДИТЕЉИМА 

 

1. Прикупљање информација и      
       анамнестичких података 

2. Саветодавни рад 
3. Координисање рада Савета родитеља 

 

 

АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

1. Учешће у истраживањима  Форума за 
педагошка истраживања 

2. Учешће у самовредновању рада школе   
 

 

УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

Учешће у раду: Одељенских већа, Наставничког 

већа, Колегијума 

Стручних актива 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

1. Наставника (индивидуално и групно, кроз 
предавање за Наставничко веће): 
„Индивидуалниобразовни план за 

даровите“ 

2. Лично стручно усавршавање: 
- Праћење и набавка стручне 

литературе 
- Секција психолога музичких школа 
- Секција школских психолога 

 

 

Током године 

 

 

 

Током године 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

Јуни 2020. 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рoдитељи, 

наставници, 

ученици, 

директор 
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- Праћење предавања, курсева и 
семинара из области психологије и 
педагогије 

- Реализација Међународног 
стручно-научног скупа : 
22.  Педагошки форум сценских        

уметности 

                        

САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И 

ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

- ФМУ 
- Институт за ментално здравље 
- МШ „Станковић“ 
- МШ“Мокрањац“ 

 

 

ВОЂЕЊЕ ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

1. Дневник рада 
2. Досијеи ученика 
3. Подаци о пријемним испитима 
4. Евиденција о раду Ученичког парламента 

 

 

27.-29.10. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факултет 

музичке 

уметности 
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Програм рада школске нототеке 
 
Циљ: 
-помоћ у реализацији целокупног образовно-васпитног процеса који се одвија у Школи; 
-развијање позитивних ученичких навика у погледу коришћења нототеке и нототечког 
фонда. 
 
Задаци: 
-набавка, обрада и дистрибуција нота потребних ученицима и наставницима у остваривању 
наставног плана и програма и у слободним активностима; 
-набавка, обрада и дистрибуција аудио и визуелног материјала потребних ученицима и 
наставницима у остваривању наставног плана и програма и у слободним активностима; 
-удео у остваривању слободних ученичких активности; 
-удео у раду стручних органа школе. 
 

активност носиоци активности време активности 

-израда плана рада нототеке 
за наредну школску годину 

-нототекар -август 

-израда извештаја о раду 
школске  нототеке   

-нототекар -фебруар, јун 

-набавка нове  нототеке  
грађе за потребе школске 
наставе и слободних 
активности 

-нототекар 
континуирано током школске 
године 

-посета Сајму књига -нототекар октобар 

-праћење издавачке 
делатности на плану стручне 
музичкелитературе, нота и 
аудио-визуелног материјала 

-нототекар 
континуирано током школске 
године 

-праћење електорнски 
доступне стручне музичке 
литературе, нота и аудио-
визуелног материјала 

-нототекар 
континуирано током школске 
године 

-информисање корисника 
школске  нототеке  о 
новонабављеним насловима 

-нототекар 
-континуирано током 
школске године 

-вођење  нототечког  
пословања 
(инвентарисање, сигнирање, 
каталогизација, 
класификација) 

-нототекар 
-континуирано током 
школске године 

-помоћ наставницима и 
ученицима при избору нота, 
снимака и друге грађе 

-нототекар 
-континуирано током 
школске године 

-навикавање ученика на 
правилно руковање 
нототечком грађом, 
на њено чување и заштшту 

-нототекар 
-предметни наставници 

-континуирано током 
школске године 

-евиденција о ученицима и 
наставницима  који нису 
раздужили ноте и књиге 

-нототекар -септембар 
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-сарадња са  другим 
нототекама и библиотекама  

-нототекар 
-по потреби, континуирано 
током школске године 

-учешће у раду стручних 
органа 
 школе 

-нототекар 
-континуирано током 
школске године 

-израда материјала за 
школски сајт 

-нототекар 
-континуирано током 
школске године 

  -руковођење израдом 
ученичког часописа 

-нототекар 
-континуирано током 
школске године 

  -организовање заједничких 
посета концертима 

-нототекар 
-поједини наставници 

-континуирано током 
школске године 

-Обележавање  дана 
матерњег језика 

-нототекар 
-поједини наставници 

21. фебруар 

 
 
 

Ученичка структура 

Укупан број уписаних ученика основне и средње музичке школе у 
школској 2019/20.године износи: 624 ученика 

 
Основна музичка школа: 528 
Средња музичка школа: 96 

 
 
Од тог броја у средњој школи 70 ученика опште-образовну наставу похађа у некој од 
редовних Гимназија односно другим Средњим стручним школама, или су, када су у питању 
ученици одсека Соло певања редовни студенти  Факултета.  
 
Преослих  29 ученика средње школе комплетно је опредељено за музичку школуза тако да 
сегмент опште-образовне наставепохађају у оквиру Средње музичке школе, коју наши 
ученици  већ традиционално похађају у Музичкој школи „Станковић“ заједно са њиховим 
ученицима. 
 
 

 

ПРИЛОЗИ 

 

1. Табеларни приказ уписа ученика у школској 2019/20.години 
2. Табеларни преглед за 40-часовну радну недељу 
3. Распоред рада професора музичких предмета групне наставе  
4. Распоред ООН наставе средње школе 

 


