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 УВОД 

 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. 

 5  |  страна 



 ГОДИШЊИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021/22.ГОДИНУ 

 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. 

 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 
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 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. 

 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 
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 потврђују  и  позиви  за  учешће  у  жиријима  на  многим  фестивалима  музичких 
 школа, републичким и међународним такмичењима. 

 ПРОСТОР 

 Зграда  школе  се  простире  на  1040  m  2  ,  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. 
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 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 

 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“ 
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 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. 

 Поред  додатне,  организује  се  и  допунска  настава.  Потреба  за  допунским  радом 
 утврђује  се  током  редовне  наставе  уколико  ученици  имају  недовољне  оцене  из 
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 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 
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 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. 

 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. 
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 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  69.  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. 

 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УПРАВНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА 

 ОСТВАРЕНОСТ ЗАДАТАКА И ЦИЉЕВА 

 Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ је у  потпуности реализовала 
 планиране задатке и циљеве 
 у школској 2021/22. години. 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ О РАДУ НА КРАЈУ 
 ШКОЛСКЕ 2021/22.ГОДИНЕ 

 Током школске 2021/22. године бавио сам се уобичајеним активностима 
 регулисаним Законом о основама система образовања и васпитања који 
 обухватају све сегменте рада школе. Овај извештај сачињен је по Правилнику о 
 стандардима и компетенцијама директора установа образовања и васпитања 
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 САДРЖАЈ: 

 1) Обезбеђивање законитости рада установе 
 1.1.  Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 
 1.2. Израда општих аката и документације установе 
 1.3. Доношење одлука о правима, обавезама и одговорностима ученика и 
 запослених 
 1.4. Обавештавање запослених, ученика и родитеља о свим питањима од 
 интереса за рад установе 
 1.5. Предузимања мере у случајевима повреде забрана у складу са законом 
 1.6. Инспекцијски надзор 

 2) Финансијско и административно управљање радом установе 
 2.1.Управљање финансијским ресурсима 
 2.2.Управљање  материјалним  ресурсима 
 2.3.Управљање  административним  процесима 

 3) Планирање, организовање и контрола рада  установе 
 3.1. Планирање рада установе 
 3.2. Организација установе 
 3.2.1. Састанци 
 3.2.2. Документација 
 3.3. Контрола рада установе 
 3.3.1. Обилазак наставе 
 3.4.  Управљање  информационим  системом  установе 
 3.4.1.Електронско вођење података о ученицима и раду професора 
 3.5. Управљање системом обезбеђења квалитета установе 

 4) Развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, 
 репрезентативним синдикатима и широм заједницом, културним 

 институцијама … 
 4.1. Сарадња са родитељима/старатељимa 
 4.2.  Сарадња са Ученичким  парламентом 
 4.3. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатима у школи 
 4.4. Сарадња са Заједницом музичких и балетских школа Србије 
 4.5. Сарадња са многобројним јавним организацијама и културним институцијама 

 5)  Руковођење васпитно образовним процесом у школи 
 5.1. Развој културе учења 
 5.2..Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 
 5.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 
 5.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно- васпитном  процесу 
 5.5. Концертна делатност као вид праћење и подстицање постигнућа ученика 
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 1) Обезбеђивање рада установе 

 1.1. Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

 Током школске 2021/22. године остварено је праћење закона у основном и 
 средњем образовању и васпитању, радних односа, финансија и управног 
 поступка као и подзаконских аката. Законски захтеви су испоштовани при 
 управљању и руковођењу установом. 

 1.2. Израда општих аката и документације установе 

 У сарадњи са секретаром школе директор је водио бригу о кадровским питањима 
 и правима запослених. 
 Свим наставницима и стручним сарадницима у облику решења дата је структура 
 40-часовне радне недеље и потврда о плаћеним порезима и доприносима по 
 одбитку за 2021.годину. 

 1.3. Доношење одлука о правима, обавезама и одговорностима ученика и 
 запослених 

 У складу са  законом одлучивано је  о правима запослених  (обим задужења свих 
 запослених у школској години, пријем нових радника, престанак радних односа, 
 годишњим одморима, плаћеном и неплаћеном одуству, о породиљском одсуству, 
 о исплатама зарада, отпремнина и солидарне помоћи) у складу са овим и 
 посебним законима и колективним уговором у сарадњи са синдикатом. 

 На седницама стручних органа се одлучивало о похвалама  за ученике, а 
 такође и о васпитним мерама за ученике који се не придржавају правила 
 понашања у школи. У овом процесу је исказано посебно залагање да се обезбеде 
 сви услови за остваривање права ученика: на квалитетан образовни и васпитни 
 рад, уважавање личности, подршка за свестрани развој личности, афирмација 
 талената, заштита од дискриминације , насиља , информисање о правима и 
 обавезама ученика  ,  учествовање у раду органа  школе  (ученички парламент) и 
 правично поступање школе према ученику. 

 Наведене послове директор је обављао у доброј и успешној сарадњи са 
 свим наставницима, психологом школе и стручним органима, Школским одбором, 
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 Саветом родитеља, представницима репрезентативног синдиката и 
 представницима ученичкичког парламента. 

 1.4.  Обавештавање запослених, ученика и родитеља о  свим питањима од 
 интереса за рад установе 

 Редовно и благовремено објављивање и обавештавање неопходно је за 
 несметан и ефикасан рад установe обавља се: 
 - на седницама Школског одбора, састанцима  Савета родитеља, 
 - на седницама Наставничког већа и разредних већа, 
 - на седницама Колегијума школе, 
 - на седницама стручних већа односно састанцима инструменталних одсека тј. 
 Актива одсека, 
 - на састанцима тимова који су формирани за различите потребе, 
 путем огласне табле у зборници и холовима школе, путем сајта школе и  путем 
 коришћења електронске поште. 
 Ангажовањем директора уз сарадњу са психологом школе, наставницима, 
 осталим запосленима у Школи и Школским одбором, уз побољшане 
 материјално-техничке услове, обезбеђени су добри услови за рад Школе. 

 1.5. Предузете мере у случајевима повреде забрана у складу са законом 
 Током школске 2021/22. године није било случајева повреда забрана из области 
 чланова Закона на тему недоличног понашања запосленог и његовог негативног 
 утицаја на ученике. 

 1.6. Редован инспекцијски надзор 

 У току школске 2021/22. године није било редовног инспекцијског надзора. 

 2) Финансијско и административно управљање радом установе 

 2.1.Управљање финансијским ресурсима 

 Директор школе је у сарадњи са шефом рачуноводства и секретаром школе 
 планира  финансијске токове, приходе и расходе свих ресурса Школе. 
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 2.2. Управљање  материјалним  ресурсима 

 Са материјалним средствима управља се одговорно и рационално, у правцу 
 унапређивања,што квалитетнијег извођења образовно-васпитног рада и јавне 
 концертне делатности, тако да се уредно планира и финансира стручно 
 усавршавање наставника, редовно и правовремено набављају сва неопходна 
 наставна средства, врши адекватно сервисирање и одржавање свих ресурса 
 школе  нарочито школског инструментаријума, и пружа материјалну подршку 
 најдаровитијим ученицицима у финансирању и организовању мастерклас 
 радионица са реномираним музичким педагозима и уметницима, учешћа на 
 верификованим такмичењима и фестивалима плаћањем котизација, 
 организације превоза и евентуалног смештаја ученика и професора школе. 

 2.3. Управљање  административним процесима 

 Директор школе у сарадњи са секретаром школе обезбеђује покривеност рада 
 установе потребном документацијом. Стара се о поштовању и примени 
 процедура рада установе и вођењу прописане документације. Обезбеђује 
 тачност административне документације и њено систематично архивирање, у 
 складу са законом. Припрема извештаје који обухватају све аспекте живота 
 установе и презентује их надлежним органима установе и шире заједнице. Сви 
 послови обављани су на време, систематично, уз одличну координацију међу 
 сарадницима. Приоритетно су обављани послови који су означени као такви од 
 стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 2.3.1. Педагошка документација 

 У школској  2020/21. години, започели смо вођење дневника  у електронском 
 виду путем портала Ес дневник који је препоручен од  Министарства 
 просвете, науке и технолошког развоја. 
 Као директор учествовао сам у редовном прегледу регуларности вођења: 

 ●  прошлогодишњих испитних записника основне школе 
 ●  прошлогодишњих испитних записника средње школе 
 ●  старих матичних књига основне школе 
 ●  старих матичних књига средње школе 
 ●  надгледао отварање нових матичних књига за ученике уписане у школску 

 2021/22. годину у први разред ОМШ и први разред СМШ 
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 ●  надгледао отварање дневника групне и индивидуалне наставе за нову 
 школску 2021/22. годину 

 ●  Унос оцена и изостанакa у Ес дневник 
 ●  Прегледао сву наставничку документацију 
 ●  Прегледао дневника групне и индивидуалне наставе 

 3) Планирање, организовање и контрола рада установе 

 3.1. Планирање рада установе 

 Планирање рада установе остварено је организацијом доношења планова 
 установе, додељивањем задатака запосленима у оквиру четрдесеточасовне 
 радне недеље. 
 Тако је током августа и септембра директор учествовао у изради и доношењу 
 свих аката који су важни за почетак рада установе који су саставни део 
 Годишњег плана рада  школе за школску 2021/22. годину. 
 Сви планови су сачињени у законом предвиђеном року и упућени Наставничком 
 већу и Савету родитеља на разматрање а Школском одбору на усвајање. 
 Усвојен је годишњи план рада, распоред часова свих видова васпитно 
 образовног рада. Благовремено је извршена расподела задужења. 

 3.2. Организација установе 

 Пре почетка наставне током месеца јула, августа и септембра 2021. године 
 креирана је организациона структура школе, извршена је систематизација 
 радних места путем израде Акта о систематизацији радних места и 40-часовне 
 радне недеље. Тада су и образована стручна тела и тимови. 

 Сви запослени су упознати са организационом структуром школе и свог радног 
 места на седници наставничког већа у јуну, а то је потврђено на последњој 
 седници Наставничког већа у августу. Директор школе координира рад свих 
 стручних органа, тимова и појединаца у установи и обезбеђује ефикасну 
 комуникацију између њих. 

 3.2.1. Састанци 

 Током првог полугодишта школске 2021/22. године планирано је и одржано: 

 ●  4 редовнa састанka Колегијума школе 
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 ●  4 редовних Седница Наставничког већа школе, као и 
 ●  4 састанака Разредних већа, 
 ●  4 Актива Теоретског одсека и Актива свих  5 постојећих  инструменталних 

 одсека школе: соло певања, гитаре, хармонике, клавирског, гудачког и 
 дувачког одсека. 

 ●  Због КОВИДА19, драстично је промењен живот и ток школске године,те је 
 у много чему било одступања због новонасталих околности па и када су 
 окупљања запослених у питању. Најчешће путем електронских 
 конференција али и уживо уз примену препоручених мера заштите,и 
 радом у мањим групама. 

 ●  Присуствовао сам : 
 ●  састанцима Тима задуженог за рад на Школском развојном плану 
 ●  састанцима Школског одбора и Савета родитеља 
 ●  састанцима ЧОС-а са ученицима средње школе 

 3.2.2. Документација 

 Учествовао сам  у : 

 ●  Прављењу распореда рада професора групне и индивидуалне наставе 

 ●  Прављењу и оглашавању на сајту школе календара свих активности рада 
 школе 

 ●  Припреми података за унос података о радним местима запослених у 
 елекронску базу “ЈИСП” 

 ●  Издавању решења запосленима о четрдесеточасовној радној недељи 

 ●  Уносу података у интерну електронску базу података “Галис” о ученицима, 
 групама и класама 

 ●  Уносу података у Ес дневник 

 ●  Унос индивидуалних распореда часова наставника на недељном нивоу за 
 А и Б недељу 

 ●  Прављењу новог Финансијског плана за наредну калeндарску 
 2022.годину. 
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 3.3. Контрола рада установе 

 Директор школе обезбеђује контролу рада у установи непосредним увидом у рад 
 запослених или анализом остварених резултата рада. На одељењским већима, 
 организовано је анализирање резултата, процес израде  извештаја и 
 прослеђивање извештаја свим заинтересованим структурама.Такође су 
 планиране и предузете корективне мере у случајевима незадовољавајућих 
 резултата рада. 

 3. 3. 1. Обилазак наставе 

 Посетио сам  индивидуалну наставу одсека гитара, хармоника,соло певања, 
 дувача,  дела гудачког и клавирског одсека и дела групне теоретске наставе. О 
 томе постоји посебна детаљнија евиденција. 
 Као директор присуствовао свим јавним концертима ученика школе, како у 
 школи тако и у разним дворанама београских културних институција. 

 3.4. Управљање  информационим системом  установе 

 Директор школе је редовно учествовао у праћењу и ажурирању података школе 
 у оквиру веб апликацијe Министарства просвете под именом “ЈИСП” , за унос 
 података о ангажовању запослених, података о ученицима унутар постојећих 
 разреда и  и група. 

 Директор школе је редовно обавештавао запослене, родитеље и ученике 
 електронским путем / путем е-поште, сајта школе и електронске базе школе под 
 именом ”Галис”, али и путем огласних табли у школи и усменим путем на 
 родитељским састанцима, отвореним вратима наставника, и на састанцима са 
 запосленима, и тако обезбедио да сви запослени буду правовремено и тачно 
 информисани о свим важним питањима живота и рада установе. Родитељи 
 ученика школе се обавештавају путем сајта школе и огласне табле за родитеље и 
 ученике. 

 3.4.1. Електронско вођење података о ученицима и раду професора 

 Као и предходне године, за школску 2021/22.годину учествовао сам у припреми 
 и уносу података о ученицима и професорима у електроску базу школе “Галис” 
 али и у раду на унапређењу њене функционалности. 
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 4.1. Сарадња са родитељима/старатељима 

 Директор школе остварује и даље развија сарадњу са родитељима у 
 индивидуалним разговорима и помоћи при решавању проблема, као и у раду са 
 Саветом родитеља. Подстиче сарадњу родитеља и наставника у циљу добрих 
 партнерских односа у процесу васпитања и развоја ученика. Кроз комуникацију 
 са одељењским старешинама, електронском поштом и путем школског сајта, 
 редовно их обавештава о свим, за њих битним догађајима и резултатима у школи. 

 На седницама Савета родитеља је заједнички одлучивано о различитим 
 питањима: одржавању и унапређењу техничких услова за успешно и неотежано 
 одржавање наставе, организовања и реализовања наградних концертних 
 наступа, екскурзија или излета за најуспешније награђене ученике школе о 
 трошку школе,извештај о начину трошења средстава добровољно уплаћиваних 
 донација родитеља на рачун “Ђачког фонда”, набавци нових инструмената, 
 организовању и плану реализације трошковa котизација приликом 
 пријављивања ученика школе за учешће на  Републичко такмичење  итд. 

 4.3. Сарадња са органом управљања и репрезентативним синдикатима у 
 школи 

 Сарадња директора школе са Школским одбором, органом управљања и 
 представника репрезентативног nсиндиката остварена је на седницама Школског 
 одбора као и ван седница по потреби. Директор школе редовно је обавештава 
 орган управљања о новим захтевима васпитно-образовне политике и праксе, 
 обезбеђивао је податке који омогућавају органу управљања увид у резултате 
 постигнућа ученика. 
 Такође је обезбедио упознавање са Школским развојним планом, Годишњим 
 планом рада установе, планом рада директора, упознавање са полугодишњим 
 извештајем о реализацији васпитно-образовног програма, финансијским планом 
 и извештајима о коришћењу додељених, постојећих финансијских средстава. 

 4.4. Сарадња са Заједницом музичких и балетских школа Србије 

 Присуствовао сам: 

 ●  састанцима Секције директора Заједнице Музичких и Балетских школа 
 Србије (ЗМБСС)  Београдског округа као и њених Скупштинских скупова 
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 4.5. Сарадња са многобројним јавним организацијама и културни 
 институцијама 

 Поље друштвене ангажованости: 

 ●  Удружење музичке уметности 
 o  “ Music Art projekt - El sistema Srbija 

 Културне институције 

 ●  Италијански културни центар 
 ●  Фондација Нушић 
 ●  Библиотека града Београда 
 ●  Коларчева задужбина 
 ●  Београдска филхармонија 
 ●  ГитарАрт фестивал 

 5)  Руковођење васпитно образовним процесом у школи 

 5.1.  Развој културе учења 

 У нашој школи, вредности учења промовишу се и развијају кроз часове редовне 
 наставе али и ваннаставних активности. Богата јавна концертна делатност коју 
 изразито негујемо, у највећој мери промовише не само резултате рада ученика и 
 саме школе, него развија и изграђује ученика као будућег музичког уметника и 
 изграђује његову  личност. 

 У правцу развоја ученика као концертног бића, као директор тежим да 
 обезбедим услове за унапређивање њиховог развоја кроз омогућавање 
 материјално-техничких услова за организацију и реализацију Мастерклас 
 радионица са признатим уметницима као њиховим реализаторима. 

 Када је у питању учење од стране наставника, сручног сарадника и самог 
 директор школе, праћење савремених кретања у развоју образовања и 
 васпитања одвија се путем  процеса редовно стручно усавршавање. 

 5.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

 Директор и запослени наставници, као и задужено ненаставно особље школе 
 водимо рачуна да школа као окружење буде здрава и безбедна средина. 
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 У томе правцу, у школи постоје и активно делују Тимови запослених који се баве 
 овим областима. 

 Што се тиче поштовања права ученика, њихове заштите од насиља, 
 злостављања и дискриминације било које врсте, као школа негујемо традицију 
 максималне бриге о ученику као појединцу, квалитетну комуникацију, однос 
 поштовања личности детета, пратећи све њихове како индивидуалне, тако и 
 потребе њихове популације кроз рад и активну сарадњу Психолога школе, како 
 са ученицима појединачно,тако и кроз сарадњу са Ученичким парламентом. 

 Представници Ученичког парламента редовно присуствују састанцима Школског 
 одбора чиме се такође негује поштовање права ученика. 

 5.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

 Као директор школе у складу са техничким и материјалним могућностима водим 
 рачуна о обезбеђивању унапређења квалитетног наставног и васпитног процеса 
 путем подржавање наставника и стручних сарадника у подстицању ученика да 
 развијају сопствене вештине учења, кроз организовање ваннаставних 
 активности које подстичу њихов креативно-уметнички развој, као што је рад у 
 оквиру постојећег школског часописа, посете концертима у сарадњи са 
 Београдском Филхармонијом и другим културним институцијама… 

 Бринемо и о томе да знања које ученици стичу буду функционалана знања, да 
 утичемо на развој њихових социјалних вештина и здравих стилова живота. 

 Такође, у складу са потребама актуелног доба великог технолошкохг развоја и 
 дигиталног пословања у свим сферама нашег друштва,постичем све запослене 
 да примењују савремене методе и технике рада уз помоћ модерних техничких 
 средстава како у настави тако и ван ње. 

 5.1.  Развој културе учења 

 У нашој школи, вредности учења промовишу се и развијају кроз часове редовне 
 наставе али и ваннаставних активности. Богата јавна концертна делатност коју 
 изразито негујемо, у највећој мери промовише не само резултате рада ученика и 
 саме школе, него развија и изграђује ученика као будућег музичког уметника и 
 изграђује његову  личност. 
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 У правцу развоја ученика као концертног бића, као директор тежим да 
 обезбедим услове за унапређивање њиховог развоја кроз омогућавање 
 материјално-техничких услова за организацију и реализацију Мастерклас 
 радионица са признатим уметницима као њиховим реализаторима. 
 Када је у питању учење од стране наставника, сручног сарадника и самог 
 директор школе, праћење савремених кретања у развоју образовања и 
 васпитања одвија се путем  процеса редовно стручно усавршавање. 

 5.2. Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика 

 Директор и запослени наставници, као и задужено ненаставно особље школе 
 водимо рачуна да школа као окружење буде здрава и безбедна средина. 
 У томе правцу, у школи постоје и активно делују Тимови запослених који се баве 
 овим областима. 
 Што се тиче поштовања права ученика, њихове заштите од насиља, 
 злостављања и дискриминације било које врсте, као школа негујемо традицију 
 максималне бриге о ученику као појединцу, квалитетну комуникацију, однос 
 поштовања личности детета, пратећи све њихове како индивидуалне, тако и 
 потребе њихове популације кроз рад и активну сарадњу Психолога школе, како 
 са ученицима појединачно,тако и кроз сарадњу са Ученичким парламентом. 
 Представници Ученичког парламента редовно присуствују састанцима Школског 
 одбора чиме се такође негује поштовање права ученика. 

 5.3. Развој и обезбеђивање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

 Као директор школе у складу са техничким и материјалним могућностима водим 
 рачуна о обезбеђивању унапређења квалитетног наставног и васпитног процеса 
 путем подржавање наставника и стручних сарадника у подстицању ученика да 
 развијају сопствене вештине учења, кроз организовање ваннаставних 
 активности које подстичу њихов креативно-уметнички развој, као што је рад у 
 оквиру постојећег школског часописа, посете концертима у сарадњи са 
 Београдском Филхармонијом и другим културним институцијама… 
 Бринемо и о томе да знања које ученици стичу буду функционалана знања, да 
 утичемо на развој њихових социјалних вештина и здравих стилова живота. 
 Такође, у складу са потребама актуелног доба великог технолошкохг развоја и 
 дигиталног пословања у свим сферама нашег друштва,постичем све запослене 
 да примењују савремене методе и технике рада уз помоћ модерних техничких 
 4средстава како у настави тако и ван ње. 
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 5.4. Обезбеђивање инклузивног приступа у образовно- васпитном  процесу 

 Што се тиче рада са децом са специјалнм потребамо где се подразумева 
 инклузивни приступ у образовном процесу тренутно их у школи нема и ако ми, у 
 случају евентуалног присуства такве деце нашој музичкој школи, имамо 
 адекватна тела и стручног сарадника високих компетенција, који би водио и 
 надгледао формирање одговарајућих програма у складу са потребама и 
 могућностима сваког детета појединачно. 

 5.5. Концертна делатност 

 као вид праћења и подстицања постигнућа ученика 

 Концертна делатност најзачајнији је сегмент рада једне музичке школе и њена 
 специфичност. 
 Најдрагоценије искуство за уметничко-психолошки развој ученика јесте стицање 
 што већег броја практичних искустава, односно што већег стажа на сцени пред 
 публиком. Не само у здању наше школе, него што је много важније, у јавности, 
 ван ње. Како у Београдским концертним дворанама, тако и у градовима Србије, и 
 иностранству када постоје финансијски услови за реализацију таквих гостовања. 
 Због свега тога, пружање могућности најдаровитијим ученицима да остваре што 
 више концертних  јавних наступа, од малих ногу и током целог тока музичког 
 школовања, приоритет је у нашем раду. С обзиром на пандемију вируса Ковид - 
 19 знатно је редукован број концерата у првом полугодишту. 
 Одржани су концерти: 

 ●  25.9.2021. Концерт школе - Музички павиљон на Калемегдану 
 ●  27.12.2021. Наступ наших ученика на Чело фесту “Буђење” 
 ●  29.10.2021. Радионица “Флаута кроз векове” Себастијан Берет Сала школе 
 ●  03.11.2021. Наступ наших ученика у БЕО шопинг центру 
 ●  12.11.2021. Проф. Маја Ђокић је са својим ученицима узела учешће у 

 реализацији српске опере за децу “Дечја соба” у сарадњи са 
 организацијом МОТО у оквиру БЕМУСа 

 ●  01.12.2021. У високој школи социјалног рада наступили наши ученици са 
 ученицима музичке школе “Јосип Славенски” из Београда 

 ●  15.12.2021. Концерт Драгана Ђорђевића, виолончело Сала школе 
 ●  17.12.2021. Хуманитарни концерт ученичког парламнента, Полет 
 ●  18.12.2021. Изведена позоришна представа Зачарано одело у којој глуме 

 професори школе у оквиру Староградске зиме на Топличином венцу 
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 ●  18.12.2021. Новогодишњи концерт класе проф.Данијеле Милутиновић 
 Ненић са гостима, Сала школе 

 ●  21.12.2021. Концерт ученика камерне музике, Библиотека “Ј.Ј.Змај” 
 ●  22.12.2021. Традиционални концерт под маскама дувачког одсека, Сала 

 школе 
 ●  25.12.2021. Празнично предвечерје - концерт класе проф. Маје Ђокић, 

 Сала школе 
 ●  28.12.2021. У сарадњи са МАПом одржан хуманитарни концерт у Дорћол 

 плацу 
 ●  12.03.2022. Концерт ученика флауте Сала школе 
 ●  18.03.2022. Концерт ученика клавира и дувачких инструмената Лаг 

 галерија 
 ●  24.03.2022. Концерт ученика клавира Сала школе 
 ●  26.03.2022. Солистички концерт Јане Јовановић соло певање Сала школе 
 ●  29.03.2022. Концерт ученика дувачког одсека Сала школе 
 ●  30.03.2022. Концерт ученика гудачких инструмената и камерне музике Лаг 

 галерија 
 ●  31.03.2022. Концерт ученика камерне музике Сала школе 
 ●  18.04.2022. Пролећни концерт класе проф. Маје Ђокић Сала школе 
 ●  20.04.2022. Отварање изложбе најбољих цртежа са Републичог 

 такмичења,Наталија Дуканац - клавир, Пароброд 
 ●  25.04.2022. Солистички концерт Јане Јовановић соло певање,Међународна 

 галерија портрета Тузла 
 ●  11.05.2022. Солистички концерт Софије Михаиловић, Јеврејска општина 

 Београд 
 ●  15.05.2022. Концерт ученика школе на Калемегдану 
 ●  25.05.2022. Концерт поводом 70 година школе Коларчева задужбина 
 ●  25.05.2022. Концерт класе проф. Маје Ђокић Сала школе 
 ●  27.05.2022. Концерт наших најмлеђих ученика Калемегдан 
 ●  30.05.2022.  Концерт ученика гудачких инструмената и камерне музике 

 Лаг галерија 
 ●  30.05.2022. Концерт дувачког одсека Сала школе 
 ●  01.06.2022. Концерт поводом 70 година школе Атрм народног музеја 
 ●  03.06.2022. Концерт поводом 70 година школе Сала школе 
 ●  04.06.2022. Солистички концерт Наталије Дуканац Галерија САНУ 
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 Такмичења 

 Унутар школе  организована су: 
 ●  Школско такмичење- хармоника 

 Ван школе  наши ученици су узели учешћа и освојили  запажене успехе 
 освајањем високих награда на следећим такмичењима: 

 ”Славенски” 
 19.02.2022г. 

 Наталија Дуканац 4 ср-кл.Драгана Игњатовић  I1 

 Школско такмичење 
 06.03.2022г. 

 Учествовало 49 ученика -43 омш и 6 смш. 

 ”Станислав Бинички 
 16.03.2022г. 

 Мина Петковић   4 омш - кл.Драгана Игњатовић  I 

 Међ.такмичење 
 Даворин Јенко 
 19.03.2022г. 
 22.03.2022г. 

 Мина Петковић   4 омш -кл.Драгана Игњатовић  II 13 
 Ана Бабић 3 ср- кл.Олга Динић Мамула  II7 

 Међународно 
 такмичење младих 
 пијаниста Шабац 
 25 - 26.03. 2022г. 

 Мина Петковић   4 омш -кл.Драгана Игњатовић  I 14 
 Катја Полић 4 ср - Биљана Кнежевић  III1 
 Наталија Дуканац 4 ср-кл. Драгана Игњатовић  II  4 

 Републичко 
 такмичење 

 01-15.04.2022г  . 

 1.категорија 
 Витомир Јовановић 3н-Бранка ван Гаудзвард –  I 11 
 Мина Петковић 4н- Драгана Игњатовић –  I 21 
 2.категорија 
 Александар Нешић 3н - Бранка ван Гаудзвард –  II  7 
 Јована Жиравац 6н- Бранка ван Гаудзвард –  III 24 
 4.категорија 
 Катја Полић 3 ср- Биљана Кнежевић –  II 11 
 Ана Бабић 3 ср -Олга Динић Мамула –  III 9 
 5.категорија 
 Наталија Дуканац 4 ср- Драгана Игњатовић  I  11 

 Меморијал 
 Аца Панић 
 Младеновац 
 23.05.2022 

 Петра Рајковић 1 омш-кл.Олга Динић Мамула  I 99 
 Невена Марјановић 2 омш-Катарина Регина  Стојковић  I 100 
 Елена Секулић 3 омш-кл.Софија Николић  I 94,33 
 Софија Секулић 4 омш - кл.Софија Николић  I 95 
 Зое Николић 4 омш -кл. Софија Николић  II 80 
 Милица Милашиновић 4 ср-кл.Сандра Предојевић Бабић  I 98 
 Миљана Гољовић 3 ср-кл. Сандра Предојевић Бабић  I 95 

 Међународно 
 такмичење 
 Сремска Митровица 
 26.05.2022г. 

 Милена Вукић 4 омш -кл.Сандра Предојевић Бабић  II  85 
 Филип Савић   1 ср-кл. Сандра Предојевић Бабић  II  1 
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 Такмичење 
 Лазаревац 
 29.05.2022г. 

 Лара Марјановић 1 омш – кл.Соња Лукић  I 97 
 Зоја Мишић 1 омш-кл.Соња Лукић  I 98 
 Сара Панић 2 омш-кл.Соња Лукић  I 97 

 Такмичење Амадеус 
 29.05.2022г-Београд 

 Небојша Зоговић 2 омш- кл. Наташа Бежек  I 90 
 Марко Петровић  4 омш - кл.Наташа Бежек  II 88 
 Борис Бјелица 6 омш -кл. Наташа Бежек  I 99 

 “Даворин Јенко” 
 Београд 

 Лауреат:  Софија Михаиловић 4. разред     смш флаута 
 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 проф. И.Поповић: учешће у раду жирија 

 Лауреат:  Лазић Тара 3.разред омш,  хорна, класа:  проф. З. 
 Мрђеновић. 
 II- 1 награда:  Дуња Луковић 3.разред омш хорна, класа 
 проф. З. Мрђеновић 

 II- 1 награда:  Перишић Радомир 4.разред смш, хорна,  класа: 
 проф. З. Мрђеновић. 
 клавирска сарадња: Ј. Стојановић 

 12.-18.12.2022. 
 такмичење 

 Сања Трајковић 
 “Звуци флауте” 

 Београд 

 I-5 награда:  Софија Томић, 2.разред омш 
 класа: проф. И. Поповић 

 I- 4 награда:  Анита Царевић,  1.разред омш 
 класа: проф. И. Поповић 

 I- 2 награда:  Милица Витезовић, 1.разред омш 
 класа: проф. Н. Глишић Сабо 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 Интернационално он 
 лајн такмичење у 

 Шпанији 
 “On line Wawe” 

 I награда  у категорији 16-19година: 
 Маја Јовановић 4. разред смш флаута, 

 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 “Таленти Европе” 
 он лајн такмичење у 

 Шпанији 

 II награда  у категорији 16-19година: 
 Маја Јовановић 4. разред смш флаута, 

 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 24.-27.02.2022. 
 Међународни 

 сусрети флаутиста 
 “Тахир Куленовић” 

 Ваљево 

 I-1награда:  Софија Михаиловић 4. разред смш 
 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 I-2 награда:  Маја Јовановић 4. разред смш 
 класа: проф. И. Поповић 
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 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 II награда  : Калина Павловић 1.разред смш 
 класа: проф. Н. Глишић Сабо 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 I награда:  Милица Витезовић, 1.разред омш 
 класа: проф. Н. Глишић Сабо 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 I награда:  Соња Јовановић, 1.разред омш 
 класа: проф. Н. Глишић Сабо 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 25.-27.03.2022. 
 Међународно 
 такмичење 

 “Миодраг Азањац” 
 Београд 

 I-2награда:  Софија Михаиловић 4. разред     смш флаута 
 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 II-1 награда:  Маја Јовановић 4. разред смш флаута, 
 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 II награда:  Ангелина Гриеко 1.разред смш, флаута 
 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 III награда  : Калина Павловић 1.разред смш, флаута 
 класа: проф. Н. Глишић Сабо 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 1.-15.04.2022. 
 Републичко 
 такмичење 

 Београд 

 Лауреат:  Тара Лазић, хорна 100бодова 
 3.разред омш, класа проф. З. Мрђеновић 

 I награда  100 бодова Софија Михаиловић 4. разред  смш 
 флаута, класа: проф. И. Поповић 

 I-4 награда  Дуња Луковић хорна,3.разред омш, класа  проф. 
 З. Мрђеновић 

 I- 6 награда  Кнежевић Богдан тромбон, 1.разред, класа: 
 проф. И. Јовановић 

 I-6 награда  Мила Добројевић, труба 2.разред омш,  класа: 
 проф. Н. Мијајловић 
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 II-1 награда  Прибићевић Јован, тромбон 3.разред омш, 
 класа: И. Јовановић 

 II-2  награда  Софија Томић, флаута,3.разред омш,  класа: 
 И.Поповић 

 II-3 награда  Маја Јовановић флаута, 
 4. разред смш, класа: проф. И. Поповић 

 II-4 награда  Калина Павловић флаута, 1.разред смш,  класа: 
 Н. Глишић Сабо 

 II-4 награда  Андреј Љубеновић труба, 4.разред омш,  класа: 
 Н. Мијајловић 

 II-4 награда  Радомир Перишић хорна,4.разред смш,  класа: 
 З.Мрђеновић 

 II-5 награда  Растко Арсенијевић труба, 3.разред смш,  класа: 
 Н. Мијајловић 

 II-10  награда  Милица Адамовић, флаута,5.разред омш, 
 класа: И.Поповић 

 II-11 награда  Александра Шотић флаута, 6.разред омш, 
 класа: Н. Глишић Сабо 

 III-2 награда  Стефан Димитријевић кларинет, 3.разред  смш, 
 класа: Ђ. Станић 

 клавирска сарадња на РТ: 
 Мирјана Пајевић, Јована Стојановић, Владимир Вујовић, 
 Стефан Ћирић 

 1.-15.04.2022. 
 Републичко 
 такмичење 

 Учешће наших колега у раду жирија на РТ: проф. Ивана 
 Поповић и проф. Никола Мијајловић 

 27.- 30.04.2022. 
 Sirmium Music Fest 

 Сремска Митровица 

 II- 1 награда  Кнежевић Богдан тромбон, 1.разред смш,  класа: 
 проф. И. Јовановић 

 II- 1 награда  Јекић Александра тромбон, 3.разред  смш, 
 класа: проф. И. Јовановић 
 клавирска сарадња: Владимир Вујовић 

 21.-28.05.2022.  I-1 награда  Јана Јовановић 1. разред омш флаута, класа: 
 проф. Д. Бајић 
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 20. такмичење 
 “Млади Виртуоз”, 

 Београд 
 I-2 награда  Нева Савковић 1. разред омш флаута, класа: 
 проф. Д. Бајић 
 клавирска сарадња: Стефан Ћирић 

 24.-31.05.2022. 
 Земун 

 Интернационално 
 такмичење 

 Земун 

 III награда  Растко Арсенијевић труба, 3.разред смш,  класа: Н. 
 Мијајловић 

 Директор школе 
 Ненад Љубеновић 

 ИЗВЕШТАЈ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ 

 Време  Активности 

 Септембар 

 -Евидентирање распореда часова и годишњих планова 
 -Увид у евиденцију долазака и изостанака професора 
 -Остваривање увида у дневну организацију рада школе 
 -Рад на развијању међуљудских односа у школи 

 Октобар 

 -Обилазак наставе 
 -Увид у евиденцију долазака и изостанка професора 
 -Преглед новоотворених дневника 
 -Учешће у организацији и праћење рада колегијума шефова 
 одсека у сарадњи са директором 
 школе 
 -Учешће у организацији и праћење седнице наставничког већа 
 у сарадњи са директором 
 школе 
 -Израда записника са актива и наставничког већа 
 -Рад на развијању међуљудских односа у школи 

 Новембар 

 -Сарадња са члановима колегијума 
 -Обилазак наставе 
 -Преглед педагоске документације 
 -Учешће у организацијии седнице наставничког већа у сарадњи 
 са директором сколе 
 -Израда записника са актива и наставничког већа 
 -Праћење уноса оцена за први квалификациони период 
 -Контрола рада школских тимова 
 -Сарадња са колегијумом ООН “Станковић” 

 Децембар  -Обилазак наставе 
 -Працење рада стручних актива 
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 - Учешће у организацијии седнице наставничког већа у 
 сарадњи са директором сколе 
 -Израда записника са актива и наставничког већа 
 -Преглед педагошке документације 
 -Праћење реализације школског такмичења по одсецима и 
 полугодишњих смотри 
 -Рад на развијању међуљудских односа у школи 
 -Сарадња са члановима колегијума 

 Јануар 

 -Сарадња са струцним активима и сефовима одсека 
 -Сарадња са ученицима у родитељима-решавање текућих 
 питања 
 -Обилазак наставе 
 -Увид у евиденцију долазака и изостанка професора 
 - Учешће у организацији седнице наставничког већа у сарадњи 
 са директором школе 
 -Сарадња са колегијумом ООН “Станковић” 
 -Израда записника са наставничког већа и актива 
 -Преглед педагоске документације 
 -Праћење уноса оцена за прво полугодиште 
 -Учешће у организацији прославе поводом Светосавске 
 Академије 

 Фебруар 

 -Сарадња са ученицима и родитељима-решавање текућих 
 проблема 
 -Сарадња са стручним активима и школским тимовима 
 -Обилазак наставе 
 - Организација седнице наставничког већа у сарадњи са 
 директором школе 

 Март 

 -Сарадња са стручним активима и школским тимовима 
 -Активности везане за прославу Дана сколе 
 -Обилазак наставе 
 -Припрема организације пријемног испита за ОМШ 
 - Сарадња са активном ООН гимназије “Станковић” 
 - Организација седнице наставничког већа у сарадњи са 
 директором школе 

 Април 

 -Сарадња са члановима колегијума 
 -Обилазак наставе 
 -Преглед педагошке документације 
 -Праћење реализације пријемног испита за ОМШ 
 -Организација седнице наставничког већа у сарадњи са 
 директором школе 

 Мај 
 -Сарадња са члановима колегијума 
 -Обилазак наставе 
 -Праћење рада стручних актива и школских тимова 
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 - Организација седнице наставничког веца у сарадњи са 
 директором школе 
 -Праћење реализације пријемног испита за ОМШ и испитног 
 предрока 

 Јун 

 -Сарадња са м.ш.“В. Лисински“-својство супервизора на 
 пријемном испиту за СМШ 
 -Сарадња са стручним активима и шефовима одсека 
 - Организација седнице наставничког већа у сарадњи са 
 директором школе 
 -Праћење реализације пријемног испита за ОМШ и СМШ 
 -Праћење реализације Дипломских испита 
 - Сарадња са активом ООН гимназије “Станковић” 
 - Праћење уписа у наредну школску годину 
 -Преглед педагоске документације 

 Јули 

 Преглед педагоске документације 
 -Праћење рада актива, колегијума и школских тимова 
 - Организација седнице наставничког већа у сарадњи са 
 директором школе 
 - Праћење плана и реализације августовског испитног рока 

 Август 

 -Сарадња са струцним активима и сефовима одсека 
 -Сарадња са ученицима у родитељима-решавање текућих 
 питања 
 -Обилазак наставе 
 -Увид у евиденцију долазака и изостанка професора 
 - Учешће у организацији седнице наставничког већа у сарадњи 
 са директором школе 
 -Сарадња са колегијумом ООН “Станковић” 
 -Израда записника са наставничког већа и актива 
 -Преглед педагоске документације 
 -Праћење уноса оцена за прво полугодиште 

 ПОМОћНИК ДИРЕКТОРА 
 Нађа Пешић 
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 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА ЗА ШКОЛСКУ 
 2021/22.ГОДИНУ 

 Чланови Педагошког Колегијума 

 Директор школе  Ненад Љубеновић 

 Помоћник директора  Нађа Пешић, Мирјана Недељковић 

 Шефови одсека 
 клавирски 

 гудачки 
 гитара 
 дувачи 

 соло певање 
 хармонике 

 теоретскe наставе 

 Мирјана Павковић 
 Данијела Милутиновић Ненић 
 Зоран Анић 
 Невена Глишић Сабо 
 Невена Петковић 
 Раде Соро 
 Радмила Славковић 

 Разредне старешине 
 1.средње 

 2.средње 

 3.средње 

 4.средње 

 Слађана Торбица 

 Зоран Петровић 

 Ана Богдановић 

 Мирјана Недељковић 

 Психолог школе  Ана Протулипац 

 Рад Педагошког Колегијума као и сваке године у школској 2021/22.години 
 обележило  је стратешко планирање, координација и реализација свих 
 активности рада школе, предвиђених Годишњим планом рада за поменуту 
 школску годину. Поделом ангажовања запослених,  прављење плана стручног 
 усавршавања запослених, праћење и учешће у раду тимова школе, 
 организационом шемом редовне, додатне и допунске наставе, редовних 
 испитних рокова, пријемних испитних рокова за упис у основну и средњу школу, 
 матурских испита, учешће наших даровитих ученика на Републичком и 
 многобројним престижним такмичењима како у земљи тако и у иностранству. И 
 на крају, оно што је круна нашег уметничко-педагошког  рада, то је планирање и 
 реализација многобројних концертних  наступа како у самој школи тако  и ван 
 ње.  У најрепрезентативнијим културним институцијама Београда, где су се у 
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 јавности својим наступом могли представити наши најуспешнији  вишеструко 
 награђивани ученици. Овде бих истакао да  је рад и сарадња са члановима 
 Педагошког Колегијума протекла  у максимално хармоничној и конструктивној 
 радној атмосфери, која је у многоме допринела квалитету постигнутих  резултата, 
 високо професионално осмишљеним и реализованим уметничким концертиним 
 дешавањима, која  су  на најбољи могићи начин осликала  успех и остварене 
 резултате у првом полуигодишту  школској 2021-22.години, плод заједничког 
 рада наших професора и ученика школе. 

 Ненад Љубеновић 
 директор школе 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ 

 Савет  родитеља  се  у  школскoj  2021/22.  године  састао  четири  пута.  Разматрана  су 
 питања  из  надлежности  овог  тела  која  се  односе  на  избор  представника, 
 усвајање  финансијског  и  извештаја  о  раду,  као  и  плана  рада  школе  и  ценовника 
 за  упис  и  ванредне  испите.  Једна  од  тема  било  је  и  прилагођавање  ученика  на 
 честе  промене  режима  наставе  услед  коронавируса.  Родитељи  су  обавештени  о 
 увођењу  електронског  дневника  у  ОМШ  и  СМШ.  Иницијатива  школе  да  учествује 
 у  разним  хуманитарним  активностима,  као  и  организација  неколико 
 хуманитарних концерата такође су биле теме ових састанака. 

 Стручни сарадник - психолог 
 Ана Протулипац 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ 

 У  школској  2021/22.  године  Ученички  парламент  је  радио  у  пуном  саставу  и  по 
 предвиђеном  плану.  Одржана  су  четири  састанка  до  краја  школске  године.  Након 
 уобичајених  конститутивних  активности  у  октобру,  организован  је  још  један 
 састанак  у  циљу  организације  новогодишњег  концерта  и  одабира  ученика  који 
 ће  на  њему  наступити.  У  току  састанака  се  говорило  и  о  новим  хуманитарним 
 активностима  које  су  ученици  организовали.  Аудиција  за  новогодишњи 
 хуманитарни  концерт  је  организована  и  одабрани  су  учесници.  Концерт  је 
 одржан  по  уобичајеној  процедури.  Ученици  су  такође  учествовали  у 
 организацији концерта и прославе поводом 70 година постојања школе. 

 Председник Парламента, 
 Наталија Ровчанин 
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 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ 

 У школској 2021/22 години одржано је 12 седница наставничког већа. 
 Разматрана су питања из надлежности овог тела која се односе на избор 
 представника, усвајање планова и извештаја о раду свих тела школе , као и плана 
 рада школе. На састанцима су се разматрали текући задаци и питања о чему 
 сведоче записници са наставничког већа. 

 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ВЕЋА 

 КЛАВИРСКОГ   ОДСЕКА 

 РУКОВОДИЛАЦ  МИРЈАНА ПАВКОВИЋ 
 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОЛУГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА 

 ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ 

 Време реализације  Садржај рада  Носилац 
 реализације 

 *Септембар  ●  Донешен план и програм 
 рада стручног већа 

 ●  Извршена подела часова, 
 задужења 
 образовно-васпитног рада 

 ●  Извршена анализа и 
 израђени наставни планови и 
 програми за шк. 2021/22. 

 ●  Усвојен план стручног 
 усавршавања 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 ПРАЋЕЊЕ, УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ И НАСТАВНОГ 
 РАДА 

 Време реализације  Садржај рада  Носилац 
 реализације 

 *  Током школске 
 године 

 ●  Корелација наставних 
 садржаја за праћење 
 напредовања ученика и 
 уједначавање критеријума 
 оцењивања 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 
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 ●  Коришћење савремених 
 метода, поступака и средстава 
 рада 

 ●  Међусобне посете часовима и 
 размена искустава 

 ●  Праћење и анализа 
 реализације задатака на 
 унапређивању наставног и 
 васпитног рада 

 ●  Анализа успеха ученика – на 
 полугодишту и крају године 

 Током школске 
 године 

 Припрема и спровођење интерних и 
 јавних часова. Одржано је 26 
 интерних часова и 2 аудиције.  Руководилац 

 Предметни 
 наставници  30.11.2021г. 

 22 - 27.12.2021г. 

 с  мотра  смш 
 смотра  омш 
 смотра из 

 упоредног клавира 

 НАГРАДЕ СА ТАКМИЧЕЊА 

 ”Славенски” 
 19.02.2022г. 

 Наталија Дуканац 4 ср-кл.Драгана Игњатовић  I1 

 Школско 
 такмичење 

 06.03.2022г. 

 Учествовало 49 ученика -43 омш и 6 смш. 

 ”Станислав 
 Бинички 
 16.03.2022г. 

 Мина Петковић   4 омш - кл.Драгана Игњатовић  I 

 Међ.такмичење 
 Даворин Јенко 
 19.03.2022г. 
 22.03.2022г. 

 Мина Петковић   4 омш -кл.Драгана Игњатовић  II 13 
 Ана Бабић 3 ср- кл.Олга Динић Мамула  II7 

 Међународно 
 такмичење 
 младих 
 пијаниста 
 Шабац     25 - 
 26.03. 2022г. 

 Мина Петковић   4 омш -кл.Драгана Игњатовић  I 14 
 Катја Полић 4 ср - Биљана Кнежевић  III1 
 Наталија Дуканац 4 ср-кл. Драгана Игњатовић  II  4 

 Републичко 
 такмичење 

 01-15.04.2022г  . 

 1.категорија 
 Витомир Јовановић 3н-Бранка ван Гаудзвард –  I 11 
 Мина Петковић 4н- Драгана Игњатовић –  I 21 
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 2.категорија 
 Александар Нешић 3н - Бранка ван Гаудзвард –  II  7 
 Јована Жиравац 6н- Бранка ван Гаудзвард –  III 24 
 4.категорија 
 Катја Полић 3 ср- Биљана Кнежевић –  II 11 
 Ана Бабић 3 ср -Олга Динић Мамула –  III 9 
 5.категорија 
 Наталија Дуканац 4 ср- Драгана Игњатовић  I  11 

 Меморијал 
 Аца Панић 
 Младеновац 
 23.05.2022 

 Петра Рајковић 1 омш-кл.Олга Динић Мамула  I 99 
 Невена Марјановић 2 омш-Катарина Регина  Стојковић  I 100 
 Елена Секулић 3 омш-кл.Софија Николић  I 94,33 
 Софија Секулић 4 омш - кл.Софија Николић  I 95 
 Зое Николић 4 омш -кл. Софија Николић  II 80 
 Милица Милашиновић 4 ср-кл.Сандра Предојевић Бабић  I 98 
 Миљана Гољовић 3 ср-кл. Сандра Предојевић Бабић  I 95 

 Међународно 
 такмичење 
 Сремска 
 Митровица 
 26.05.2022г. 

 Милена Вукић 4 омш -кл.Сандра Предојевић Бабић  II  85 
 Филип Савић   1 ср-кл. Сандра Предојевић Бабић  II  1 

 Такмичење 
 Лазаревац 
 29.05.2022г. 

 Лара Марјановић 1 омш – кл.Соња Лукић  I 97 
 Зоја Мишић 1 омш-кл.Соња Лукић  I 98 
 Сара Панић 2 омш-кл.Соња Лукић  I 97 

 Такмичење 
 Амадеус 
 29.05.2022г-Бео 
 град 

 Небојша Зоговић 2 омш- кл. Наташа Бежек  I 90 
 Марко Петровић  4 омш - кл.Наташа Бежек  II 88 
 Борис Бјелица 6 омш -кл. Наташа Бежек  I 99 

 ПРИПРЕМЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КУЛТУРНЕ ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 

 Концерт у Бео 
 шопинг центру 
 31.10.2021. 

 Филип  Гојковић  4 смш- кл. Нађа Пешић 

 Хуманитарни 
 концерт 
 17.12.2021. 
 Клуб Полет 

 Александар Нешић 3 омш -кл.Бранка ван Гаудзвард 
 Борис Бјелица 5 омш -кл.Наташа Бежек 
 Ана Бабић 3 смш -кл.Олга Динић Мамула 
 Неда Маријан 3 смш -кл.Соња Лукић 
 Наталија Дуканац 4 смш-кл. Драгана Игњатовић 
 Жарко Глувајић 4 смш-кл. Наташа Бежек 
 Филип Гојковић 4 смш-кл. Нађа Пешић 
 Клавирска дуа- Ана Бабић-Неда Маријан 3 смш 
 Филип Гојковић - Жарко Глувајић 4 смш 
 У камерним саставима наступили су: 
 Филип Савић 1 смш, Наталија Дуканац 4 смш 
 Жарко Глувајић 4 смш 
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 Концерт 
 ученика 
 камерне 
 музике 
 Дечија 
 библиотека 
 ”Змај”- 
 21.12.2021. 

 Наступили су ученици клавирског одека 
 Петар Адамовић 2 смш- Филип Гојковић 4 смш 
 У оквиру камерних ансамбала: 
 Милица Милашиновић 3 смш, Анастасија Митровић 4 смш 
 Жарко Глувајић 4 смш 

 Новогодишњи 
 концерт 

 Дорћол плац 
 28.12.2021. 

 Невена Марјановић 2 омш 
 кл. Катарина Регина Стојковић 
 Дарија Томашевић 2 омш -кл. Драгана Игњатовић 
 Андрија Вукићевић 2 омш -кл. Марина Јаковљевић 
 Небојша Зоговић  2 омш -  кл. Наташа Бежек 
 Александар Нешић 3 омш-  кл. Бранка ван Гаудзвард 

 Концерт у Лаг 
 галерији 

 18.03.2022г. 

 Витомир Јовановић 3 омш-кл.Бранка ван Гаудзвард 
 Александар Нешић 3 омш-кл.-Бранка ван Гаудзвард 
 Мина Петковић 4 омш-кл. Драгана Игњатовић 
 Селена Суђић 5 омш-кл.Оља Рајковић 
 Бојана Суђић 3 ср-кл. Оља Рајковић 
 Ана Бабић 3 ср-кл.Олга Динић Мамула 
 Наталија Дуканац 4 ср-кл.Драгана Игњатовић 

 Концерт 
 клавирског 

 одсека - сала 
 школе 

 24.03.2022г. 

 Витомир Јовановић 3 омш-кл.Бранка ван Гаудзвард 
 Александар Нешић 3 омш-кл.-Бранка ван Гаудзвард 
 Мина Петковић 4 омш-кл. Драгана Игњатовић 
 Јована Жиравац 6 омш-кл.Бранка ван Гаудзвард 
 Богдан Веселиновић 6 омш-кл.Сандра Предојевић Бабић 
 Ана Бабић 3 ср-кл.Олга Динић Мамула 
 Миљана Гољовић 3 ср-кл.Сандра Предојевић Бабић 
 Катја Полић 3ср -кл.Биљана Кнежевић 
 Наталија Дуканац 4 ср-кл.Драгана Игњатови  ћ 

 УК Пароброд 
 12.04.2022г.  Наталија Дуканац 4 ср-кл.Драгана Игњатовић 

 Павиљон на 
 Калемегдану 
 15.05.2022г. 

 Петра Рајковић 1 омш -Олга Динић Мамула 
 Катарина Драгин 3 омш - Катрина Регина  Стојковић 

 Солистички 
 концерт сала 

 школе 
 20.05 2022г. 

 Наталија Дуканац 4 ср-кл.Драгана Игњатовић 

 Концерт на 
 Коларцу 

 поводом Дана 

 Витомир Јовановић 3омш -кл.Бранка ван Гаудзвард 
 Мина Петковић 4 омш- кл.Драгана Игњатовић 
 Ана Бабић 3ср-кл.Олга Динић Мамула 
 Бојана Суђић 3 ср-кл.Оља Рајковић 
 Катја Полић 3 ср- кл. Биљана Кнежевић 
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 школе 
 25.05.2022г  . 

 Наталија Дуканац 4 ср-кл.Драгана Игњатовић 

 К  онцерт 
 поводом Дана 

 школе 
 Атријум 

 Народног 
 музеја 

 01.06.2022г. 

 Витомир Јовановић 3 омш - кл.Бранка ван Гаудзвард 
 Борис Бјелица 6 омш - кл.Наташа Бежек 
 Ива Трифуновић 6омш - кл.Олга Динић Мамула 
 Петар Адамовић 2 ср-кл.Мирјана Павковић 
 Филип Гојковић 4 ср-кл. Нађа Пешић 

 Солистички 
 концерт сала 

 школе 
 02.06. 2022г. 

 Миљана Гољовић и Милица Милашиновић 3 ср 
 кл.Сандра Предојевић Бабић 

 Концерт 
 поводом Дана 
 школе - сала 

 школе 
 03.06.2022г. 

 Нађа Марјановић 2 омш -кл. Катарина Регина Стојковић 
 Катарина Драгин 3 омш -кл. Катарина Регина Стојковић 
 Миона Новчић 4 омш - кл.Мирјана Павковић 
 Богдан Веселиновић 6н- кл.Сандра Предојевић Бабић 
 Миљана Гољовић 3 ср-кл. Сандра Предојевић Бабић 

 Диплосмски 
 солистички 

 концерт 
 Галерија КНУ 
 04.06 2022г. 

 Наталија Дуканац 4 ср-кл.Драгана Игњатовић 

 Солистички 
 концерт Лаг 

 галерија 
 14.06. 2022г. 

 Наталија Дуканац 4 ср-кл.Драгана Игњатовић 

 Солистички 
 концерт сала 

 школе 
 15.06. 2022г. 

 Ана Бабић 3 ср- кл.Олга Динић Мамула 

 Концерт 
 поводом 

 Светског дана 
 музике 

 -Топличин 
 венац 

 22.06.2022г. 

 Наталија Дуканац 4 ср-кл.Драгана Игњатовић 

 Дипломски 
 солистички 

 концерт сала 
 школе 

 25.06 2022г. 

 Филип Гојковић 4 ср - кл.Нађа Пешић 
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 Солистички 
 концерт 
 Атријум 

 Народног 
 музеја 

 26.06. 2022г. 

 Ана Бабић 3 ср- кл.Олга Динић Мамула 

 АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 *Децембар, јун, 
 август 

 ●  Анализа рада стручног већа 
 ●  Анализа постигнутих 

 резултата у наставном 
 процесу 

 ●  Анализа Наставног плана и 
 програма 

 ●  Анализа Стручног 
 усавршавања 

 ●  Анализа резултата такмичења 
 ●  Евалуација програма рада 

 стручних већа. 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 *Начин праћења реализације рада Стручног већа клавира је вршен путем 
 вођења евиденције кроз записнике. Евиденција о раду садржи: датум 
 састанка, дневни ред, садржај рада, дискусије, закључке и мере које се 
 предузимају. 
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 ГУДАЧКОГ ОДСЕКА 

 РУКОВОДИЛАЦ  ДАНИЈЕЛА МИЛУТИНОВИЋ НЕНИЋ 
 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 

 ГОДИНУ 

 Време реализације  Садржај рада  Носилац 
 реализације 

 *Септембар 

 ●  Донешен план и програм рада 
 стручног већа 

 ●  Извршена подела часова, 
 задужења образовно-васпитног 
 рада 

 ●  Извршена анализа и израђени 
 наставни планови и програми за 
 шк. 2021/22. 

 ●  Усвојен план стручног 
 усавршавања 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 ПРАЋЕЊЕ, УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ И НАСТАВНОГ РАДА 

 Време реализације  Садржај рада  Носилац 
 реализације 

 *  Током школске године 

 ●  Корелација наставних садржаја за 
 праћење напредовања ученика и 
 уједначавање критеријума 
 оцењивања 

 ●  Коришћење савремених метода, 
 поступака и средстава рада 

 ●  Међусобне посете часовима и 
 размена искустава 

 ●  Праћење и анализа реализације 
 задатака на унапређивању 
 наставног и васпитног рада 

 ●  Анализа успеха ученика – на 
 полугодишту и крају године 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 Током школске године  Припрема и спровођење интерних и 
 јавних часова. Одржано 16 интерних 

 часова 
 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 
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 НАГРАДЕ СА ТАКМИЧЕЊА 

 ПРИПРЕМЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КУЛТУРНЕ ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 

 Концерт ученика музичке 
 школе “Др. Војислав 

 Вучковић” на Каламегдану 
 25.09.2021. 

 Чело фест 
 Концерт младих 

 Емилија Вујановић, виолончело 
 Вишња Ранђеловић, виолончело 
 Ивана Милекић, виолончело 
 Неда Лишанин, виолончело 
 Душа Јовановић, виолончело 
 Класа проф. Наташа Јовановић 
 Ксенија Главичић, виолончело 
 Мина Јовичић, виолончело 
 Ања Рађеновић, виолончело 
 Стефан Матович, виолончело 
 Огњен Узелац, виолончело 
 Реља Митровић, виолончело 
 Класа проф. Данијела Милутиновић 
 Ненић 
 Лука Митровић, виолина 
 Класа проф. Биљана Стевановић 
 Јаков Урош Голубовић, виолина 
 Класа проф. Светлана Поповић 
 Војислав Савић, виолина 
 Класа проф. Ивана Иванчевић 
 Душа Јовановић 
 Класа проф. Наташа Јовановић 
 Реља Митровић 
 Ања Рађеновић 
 Класа проф. Данијела Милутиновић 
 Ненић 

 Проф. Драган Ђорђевић, виолончело 
 Проф. Владимир Милошевић 

 Хана Шами, виолина 
 Петар Адамовћ, клавир 
 Класа проф. Светлана Поповић 

 Ђурђица Ивановић, виолина 
 Ања Рађеновић, виолончело 
 Класа проф. Биљана Јакшић Николић 

 Хана Шами, виолина 
 Ивана Радосављевић, виолина 
 Петар Адамовић 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 
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 27.09.2021 

 Концерт “У сусрет деци” 
 Сећање на Наташу 

 . 

 Концерт ученика камерне 
 музике 

 21.12.2021 

 Новогодишњи концерт 
 Дорћол плац 28.12.2021 

 Класа проф. Светлана Поповић 

 Ања Оваскаинен, виолина 
 Ања Рађеновић, виолончело 
 Наталија Дуканац, клавир 
 Класа проф. Ана Гвојић 

 Николија Јовичић, виолина 
 Ђорђе Јоцић, виолина 
 Анастасија Митровић, клавир 
 Класа про. Ана Гвојић 

 Филип Гојковић, клавир 
 Петар Адамовић, клавир 
 Класа проф. Светлана Калаба 

 Александра Јекић, тромбон 
 Милица Милашиновић, клавир 
 Класа проф. Ана Гвојић 

 Стефан Матовић, виолончело 
 Жарко Глувајић, клавир 
 Класа проф. Светлана Калаба 

 Јаков Урош Голубовић, виолина 
 Класа проф. Светлана Поповић 

 Емилија Вујановић, виолончело 
 Класа проф. Ана Гвојић 

 Јулија Шкоро, конрабас 
 Класа проф. Миладин Стојковић 

 Анђела Цаковић, контрабас 
 Класа проф. Миладин Стојковић 

 ГАЛЕРИЈА САНУ  Ања Оваскаинен солистички концерт 
 Класа проф. Биљана Стевановић 
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 Чело фест “Буђење” 

 Семинар виолине и камерне 
 музике проф. Мирјане 

 Нешковић 

 27.09.2021. Концерт младих уметника 
 Душа Јовановић 
 Класа проф. Наташа Јовановић 
 Реља Митровић Ања Рађеновић 
 Класа проф. Данијела Милутиновић 
 Ненић 

 21.02.-23.02.2022. 
 дводневни семинар су пратили ученици: 
 Ања Оваскаинен, Ања Рађеновић, Реља 
 Митровић, Јована Савић, Хана Шами, 
 Лука Митровић 

 18.03.2022. 
 Ања Оваскаинен из класе проф. Биљане 
 Стевановћ, освојила трећу награду на 
 такмичењу ”London classical music 
 competition” 

 24.03.2022. 
 Јана Јусуфовић и Вид Деврња из класе 
 Данијеле Милутиновић Ненић освојили 
 прво место на такмичењу “Бинички” у 
 Београду. Клавирски сарадник проф. 
 Јована Стојановић. 

 24.03.2022. 
 Камерни састав Ања Оваскаинен и Ања 
 Рађеновић, из класе проф. Ане <гвојић, 
 освојиле су 100 поена и постале лаурати 
 такмичења “Оливера Ђурђевић”. 

 28.03.2022. 

 Реља Митровић из класе проф. Данијеле 
 Милутиновић Ненић, добио је стипендију 
 Интрнационале Академије у Берлину за 
 изразито надарену децу. 

 31.03.2022. 

 Ученици наше школе из класа проф. Ане 
 Гвојић и проф. Милутина Опарушића, 
 наступили су на концерту камерне 
 музике у галерији ЛАГ у ТЦ Галерија. 

 45  |  страна 



 ГОДИШЊИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021/22.ГОДИНУ 

 На концерту су наступили: 

 Спасојевић Теодора, Крндија Анастасија, 
 Савић Филип, Јоцић Ђурђа, Игрутиновић 
 Ана, Миловановић Лана, Тамбурић 
 Ирина, Црњански Алекса, Митровић 
 Емилија, Кујачић Иван, Димитријевић 
 Стефан, Тја Пић, Ровчанин Наталија, 
 Глувајић Борис, Игњатовић Александар, 
 Јекић Александра, Милашиновић 
 Милица, Вучковић Ивана, Митвић Реља, 
 Гојковић Филип, Наталија Дуканац. 

 03.04.2022. 

 Ученици гудачког одсека: 
 Анђела Цаковић, Ксенија Главичић, Вида 
 Опарушић, Давид Васовић, 
 Зоја Кирн, 
 Вид Деврња, 
 Јана Јусуфовић, Урош Јаков Голубовћ, 
 Николја Јовичић, Ана Грутновић Ђурђица 
 Ивановић, Ема Станиловић, Ања 
 Рађеновић, Реља Митровић, Ања 
 Оваскаинен 
 наступили су на концерту гудачког 
 одсека 
 у галерији ЛАГ у ТЦ Галерија. 

 клавирски сарадници: Светлана Калаба, 
 Стефан Ћирић, Уки Оваскаинен 

 07.04.2022. 

 На такмичењу “Мини Паганини” 
 виолинисти освојили следеће награде: 

 Ана  Игрутиновић I награда 
 Ема Станиловић I награда 
 Уна Миливојевич II награда 
 Мила Челик II награда 
 Данил Демкин II награда 
 Димитрије Јаничић III награда 
 класа проф. Невенка Татић 
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 Вида Опарушић I награда 
 Ленка Николић I награда 
 класа проф. Биљана Стевановић 

 клавирски сарадник Даринка Пауновић 

 08.04.2022. 

 Камерни састав из класе проф. Ане 
 Гвојић 
 клавирски трио у саставу Ања 
 Оваскаинен, Ања Рађенови и Наталија 
 Дуканац, освојиле су другу награду на 
 Републичко, такмичењу и 94 поена. 

 Камерни састав из класе проф. Светлане 
 Калабе у саставу Стефан Димитријевић, 
 Иван Кујачић и Катја Полић, освојили су 
 III награду на Републичком такмичењу. 

 11.04.2022. 

 Концерт дача  Италијанском културном 
 центру 

 14.04 и 15.04.2022. 

 Такмичење гудача Ниш 

 Ксенија Главичић I награда 98,6 поена 
 Ања Рађеновић I награда 99,4 поена 
 Реља Митровћ I награда 100 поена 
 класа проф. Данијела Милутиновић 
 Ненић 

 Ема Станиловић II награда 
 Ана Игрутиновић III награда 
 класа проф. Невенка Татић 

 Ања Оваскаинен I награда 
 класа проф. Биљана Стевановић 

 13.05.2022. 
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 Такмичење “Polihimnia”  у Скопју 

 Реља Митровић 100 поена и апсолиутни 
 победник целокупрног такмичења. 
 класа проф. Данијела Милутиновић 
 Ненић 

 Лука Митровић I награда 97,5 поена 
 класа проф. Биљана Стевановић 

 18.05.2022. 

 Међународно такмичење гудача у Бањи 
 Ковиљачи-Гварнери Фест, Јаков Урош 
 Голубовић освојио је I награду, 97 поена. 
 класа проф. Светлана Поповић 

 25.05.2022. 

 На централном концерту Дана школе на 
 Коларцунаступили су: 
 Душа Јовановић и Бојана Суђић, кмерни 
 дуо из класе проф. Ане Гвојић 

 Реља Митровић  и Ања Рађеновић из 
 класе проф. Данијеле Милутиновић 
 Ненић клависрки сараднк проф. Никола 
 Аврамовић 

 Ања Оваскаинен, Николија Јовичић, 
 Милица Милашиновић, Лука Баштанин, 
 Милан Ћуповић 
 класа проф. Љубица Дамчевић 

 Ђурђица Ивановић 
 класа проф. Биљана Јакшић Николић 

 Ђурђа Зоговић, Мара Петковић, Лара 
 Глувајић, Хана Шами из класе проф. 
 Биљане Јакшић Николић наступиле су уз 
 пратњу камерног оркестра школе. 

 27.05.2022. 
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 Концертнаших најмлађих ученика на 
 Калемегдану 

 28.05.2022. 

 Међународно такмичење “Златне 
 степенице” у Ваљеву 

 Ксенија Главичић I награда 98 поена 
 Мина Јовичић I награда 100 поена 
 Уна Јанковић II награда 91.6 поена 
 Огњен Узелац I награда 95 поена 
 8.05.2022. 

 Међународно такмичење “Златне 
 степенице” у Ваљеву 

 Ксенија Главичић I награда 98 поена 
 Мина Јовичић I награда 100 поена 
 Уна Јанковић II награда 91.6 поена 
 Огњен Узелац I награда 95 поена 

 Aна Игтутинови I награда 99 поена - 
 победник категорије 
 Ема Станиловић I нарада 96 поена 
 Ена Ђуричко I награда 95 поена 
 класа проф. Невенка Татић 
 клавирски сарадник проф. Даринка 
 Пауновић 

 Лука Митровић I награда 97 поена 
 Наталја Ђурић II награда 94 поена 
 Милена Тодорвић II награда 92 поена 
 класа проф. Биљана Стевановић 
 клавирски сарадник проф. Никола 
 Аврамовић 

 Ђурђа Зоговић I награда 97 поена 
 Ђурђица Ивановић I награда - победник 
 категорије 
 класа проф. Биљана Јакшић Николић 
 клавирски срадник проф. Стефан Чирић 

 Петра Вујић II награда 92 поена 
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 класа проф. Љубица Дамчевић 
 клавирски сарадник проф. Даринка 
 Пауновић 

 30.05.2022. 
 Концерт камерне музике у ТЦ Галерија у 
 галерији ЛАГ. 
 Наступили ученици из класа проф. 
 Опарушића, Проф. Поповић, проф. 
 Калаба, проф. Гвојић. 

 01.06.2022. 

 Други концерт поводом Дана школе у 
 Атријуму Народног музеја 

 Давид Васовић 
 класа проф. Миладин Стојковић 
 клавирски сраданик проф. Светлана 
 Калаба 

 Ана Игрутиновић 
 класа проф. Невенка Татић 
 клависки саадник проф. Даринка 
 Пауновић 

 Ђурђа Зоговић 
 класа проф. Биљана Јакшић Николић 
 клавирски сарадник проф. Стефан 
 Ћирић 

 Лука Митровић 
 класа проф. Биљана Стевановић 
 клавирски сарадник проф. Никола 
 Аврамовић 

 Теодора Тимотић 
 класа проф. Јован Стојановић 
 клависрки сарадник проф. Даринка 
 Пауновић 

 Клавирски трио у саставу 
 Наталија Дуканац 
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 Ања Оваскаинен 
 Ања Рађеновић 
 класа проф. Ана Гвојић 

 дуо Софија Михајловић и Ања Рађеновић 
 проф. Ивана Поповић и проф. Данијела 
 Милутиновић Ненић 

 06.06.2022. 

 Солистички концерт 
 Ђурђица Ивановић 
 класа проф Биљана Јакшић Николић 
 клавирски сарадник проф. Стефан 
 Ћирић 

 Солистички концерт 
 Ања Оавасканен 
 класа проф. Биљана Ствановић 
 клавирски сарадник проф. Уки 
 Оваскаинен 

 Солистички концерт 
 Теодора Тимотић 
 класа проф. Јован Стојановић 
 клавирски срадник проф. Даринка 
 Пауновић 

 Солисточки концерт 
 Ања Рађеновић 
 класа проф. Данијела Милутиновић 
 Ненић 
 клавирски сараник проф. Укин 
 Оваскаинен 

 Солистички концерт у САНУ 
 Реља Митровић 
 класа прод. Данијела Милутиновић 
 Ненић 
 клавирски сарадник проф. Наталија 
 Младеновић 

 09.07.2022. 
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 Први виолински камп проф. Светлане 
 Поповић у Сутомору 

 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 Проф. Данијела Милутиновић Ненић је одржала 

 семинар на Чело фесту “Буђење” од 25-28.09.2021. 
 АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 *Децембар, јун, август  ●  Анализа рада стручног већа 
 ●  Анализа постигнутих резултата у 

 наставном процесу 
 ●  Анализа Наставног плана и 

 програма 
 ●  Анализа Стручног усавршавања 
 ●  Анализа резултата такмичења 
 ●  Евалуација програма рада 

 стручних већа. 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 *Начин праћења реализације рада Стручног већа ГУАЧАД је вршен путем вођења 
 евиденције кроз записнике. Евиденција о раду садржи: датум састанка, дневни ред, 
 садржај рада, дискусије, закључке и мере које се предузимају. 
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 СТРУЧНО ВЕЋЕ  ХАРМОНИКАШКОГ ОДСЕКА 

 РУКОВОДИЛАЦ  РАДЕ СОРО 
 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 

 ГОДИНУ 

 Време реализације  Садржај рада  Носилац реализације 

 *Септембар  ●  Донешен план и 
 програм рада 
 стручног већа 

 ●  Извршена подела 
 часова, задужења 
 образовно-васпитно 
 г рада 

 ●  Извршена анализа и 
 израђени наставни 
 планови и програми 
 за шк. 2021/22. 

 ●  Усвојен план 
 стручног 
 усавршавања 

 Руководилац 
 Предметни наставници 

 ПРАЋЕЊЕ, УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ И НАСТАВНОГ РАДА 

 Време реализације  Садржај рада  Носилац реализације 

 *  Током првог полугодишта 

 ●  Корелација 
 наставних садржаја 
 за праћење 
 напредовања 
 ученика и 
 уједначавање 
 критеријума 
 оцењивања 

 ●  Коришћење 
 савремених метода, 
 поступака и 
 средстава рада 

 ●  Међусобне посете 
 часовима и размена 
 искустава 

 ●  Праћење и анализа 
 реализације 
 задатака на 
 унапређивању 

 Руководилац 
 Предметни наставници 
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 наставног и 
 васпитног рада 

 ●  Анализа успеха 
 ученика – на 
 полугодишту 

 НАГРАДЕ СА ТАКМИЧЕЊА 

 Школско такмичење 

 Андрија Луковић 1. омш 
 класа проф. Душица Луковић 
 1. награда (93 бодова) 

 Михајло Копуновић 4. омш 
 класа. проф. Драган 
 Радосављевић 
 2. награда (88 бодова) 

 Јован Перовић 6. омш 
 класа проф. Раде Соро 
 1. награда (98 бодова) 

 Миљан Николић 6. омш 
 класа проф. Драган 
 Радосављевић 
 1. награда (90 бодова) 

 Марко Маринковић 1. смш 
 класа проф. Раде Соро 
 2. награда (86 бодова) 

 Алекса Костић 3. смш 
 класа проф. Драган 
 Радосављевић 
 2. награда (82 бодова) 

 Милош Живојиновић 
 3.смш 
 класа проф. Раде Соро 
 3. награда (79 бодова) 

 Марко Радивојшић 3. смш 
 класа проф: Раде Соро 
 3. награда (73 бодова) 

 Предметни наставници 

 54  |  страна 



 ГОДИШЊИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021/22.ГОДИНУ 

 ПРИПРЕМЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КУЛТУРНЕ ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 

 Дан школе 
 Коларац  Јован Перовић 6. омш 

 класа проф. Раде Соро 

 Руководилац 
 Предметни наставници 

 Дан школе 
 сала школе 

 Ћуповић Милан 2. смш 
 класа проф. Луковић 

 Душица 
 Милош Живојиновић 

 3.смш 
 класа проф. Раде Соро 

 Марко Радивојшић 3. смш 
 класа проф. Раде Соро 

 АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 *Децембар, јун, август  ●  Анализа рада 

 стручног већа 
 ●  Анализа 

 постигнутих 
 резултата у 
 наставном процесу 

 ●  Анализа Наставног 
 плана и програма 

 ●  Анализа Стручног 
 усавршавања 

 ●  Анализа резултата 
 такмичења 

 ●  Евалуација 
 програма рада 
 стручних већа. 

 Руководилац 
 Предметни наставници 

 *Начин праћења реализације рада Стручног већа хармонике је вршен путем вођења 
 евиденције кроз записнике. Евиденција о раду садржи: датум састанка, дневни ред, 
 садржај рада, дискусије, закључке и мере које се предузимају. 
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 СТРУЧНО ВЕЋЕ  ДУВАЧКОГ ОДСЕКА 

 РУКОВОДИЛАЦ  НЕВЕНА ГЛИШИЋ САБО 

 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА 

 Време реализације  Садржај рада  Носилац 
 реализације 

 *Септембар  ●  Донешен план и програм рада 
 стручног већа 

 ●  Извршена подела часова, 
 задужења образовно-васпитног 
 рада 

 ●  Извршена анализа и израђени 
 наставни планови и програми за 
 шк. 2021./22. 

 ●  Усвојен план стручног 
 усавршавања 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 ПРАЋЕЊЕ, УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ И НАСТАВНОГ РАДА 

 Време реализације  Садржај рада  Носилац 
 реализације 

 *  Током школске године 

 ●  Корелација наставних садржаја за 
 праћење напредовања ученика и 
 уједначавање критеријума 
 оцењивања 

 ●  Коришћење савремених метода, 
 поступака и средстава рада 

 ●  Међусобне посете часовима и 
 размена искустава 

 ●  Праћење и анализа реализације 
 задатака на унапређивању 
 наставног и васпитног рада 

 ●  Анализа успеха ученика – на 
 полугодишту и крају године 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 *  Током школске године 

 Припрема и спровођење интерних и 
 јавних часова. Одржано је 39 интерних 

 часова као и традиционални 
 Новогодишњи концерт ученика омш 

 “Под маскама” и “Пролећни 
 концерт”омш. 

 Одржане су смотре скала и етида за 
 ученике смш (12.02. и 17.05.2022.) 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 56  |  страна 



 ГОДИШЊИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021/22.ГОДИНУ 

 НАГРАДЕ СА ТАКМИЧЕЊА 

 “Даворин Јенко” 
 Београд 

 Лауреат:  Софија Михаиловић 4. разред 
 смш флаута 
 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 проф. И.Поповић: учешће у раду 
 жирија 

 Лауреат:  Лазић Тара 3.разред омш, 
 хорна, класа: проф. З. Мрђеновић. 
 II- 1 награда:  Дуња Луковић 3.разред 
 омш хорна, класа проф. З. Мрђеновић 

 II- 1 награда:  Перишић Радомир 
 4.разред смш, хорна, класа: проф. З. 
 Мрђеновић. 
 клавирска сарадња: Ј. Стојановић 

 Предметни 
 наставници 

 12.-18.12.2022. 
 такмичење 

 Сања Трајковић 
 “Звуци флауте” 

 Београд 

 I-5 награда:  Софија Томић, 2.разред 
 омш 
 класа: проф. И. Поповић 

 I- 4 награда:  Анита Царевић,  1.разред 
 омш 
 класа: проф. И. Поповић 

 I- 2 награда:  Милица Витезовић, 
 1.разред омш 
 класа: проф. Н. Глишић Сабо 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 Интернационално он 
 лајн такмичење у 

 Шпанији 
 “On line Wawe” 

 I награда  у категорији 16-19година: 
 Маја Јовановић 4. разред смш флаута, 

 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 “Таленти Европе” он лајн 
 такмичење у Шпанији 

 II награда  у категорији 16-19година: 
 Маја Јовановић 4. разред смш флаута, 

 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 24.-27.02.2022. 
 Међународни сусрети 

 I-1награда:  Софија Михаиловић 4. 
 разред смш 
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 флаутиста “Тахир 
 Куленовић” 

 Ваљево 

 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 I-2 награда:  Маја Јовановић 4. разред 
 смш 
 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 II награда  : Калина Павловић 1.разред 
 смш 
 класа: проф. Н. Глишић Сабо 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 I награда:  Милица Витезовић, 1.разред 
 омш 
 класа: проф. Н. Глишић Сабо 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 I награда:  Соња Јовановић, 1.разред 
 омш 
 класа: проф. Н. Глишић Сабо 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 25.-27.03.2022. 
 Међународно такмичење 

 “Миодраг Азањац” 
 Београд 

 I-2награда:  Софија Михаиловић 4. 
 разред     смш флаута 
 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 II-1 награда:  Маја Јовановић 4. разред 
 смш флаута, 
 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 II награда:  Ангелина Гриеко 1.разред 
 смш, флаута 
 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 III награда  : Калина Павловић 1.разред 
 смш, флаута 
 класа: проф. Н. Глишић Сабо 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 
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 1.-15.04.2022. 
 Републичко такмичење 

 Београд 

 Лауреат:  Тара Лазић, хорна 100бодова 
 3.разред омш, класа проф. З. Мрђеновић 

 I награда  100 бодова Софија 
 Михаиловић 4. разред смш флаута, 
 класа: проф. И. Поповић 

 I-4 награда  Дуња Луковић 
 хорна,3.разред омш, класа проф. З. 
 Мрђеновић 

 I- 6 награда  Кнежевић Богдан тромбон, 
 1.разред, класа: проф. И. Јовановић 

 I-6 награда  Мила Добројевић, труба 
 2.разред омш, класа: проф. Н. 
 Мијајловић 

 II-1 награда  Прибићевић Јован, 
 тромбон 3.разред омш, класа: И. 
 Јовановић 

 II-2  награда  Софија Томић, 
 флаута,3.разред омш, класа: И.Поповић 

 II-3 награда  Маја Јовановић флаута, 
 4. разред смш, класа: проф. И. Поповић 

 II-4 награда  Калина Павловић флаута, 
 1.разред смш, класа: Н. Глишић Сабо 

 II-4 награда  Андреј Љубеновић труба, 
 4.разред омш, класа: Н. Мијајловић 

 II-4 награда  Радомир Перишић 
 хорна,4.разред смш, класа: З.Мрђеновић 

 II-5 награда  Растко Арсенијевић труба, 
 3.разред смш, класа: Н. Мијајловић 

 II-10  награда  Милица Адамовић, 
 флаута,5.разред омш, класа: И.Поповић 
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 II-11 награда  Александра Шотић 
 флаута, 6.разред омш, класа: Н. Глишић 
 Сабо 

 III-2 награда  Стефан Димитријевић 
 кларинет, 3.разред смш, класа: Ђ. 
 Станић 

 клавирска сарадња на РТ: 
 Мирјана Пајевић, Јована Стојановић, 
 Владимир Вујовић, Стефан Ћирић 

 1.-15.04.2022. 
 Републичко такмичење 

 Учешће наших колега у раду жирија на 
 РТ: проф. Ивана Поповић и проф. 
 Никола Мијајловић 

 27.- 30.04.2022. 
 Sirmium Music Fest 

 Сремска Митровица 

 II- 1 награда  Кнежевић Богдан 
 тромбон, 1.разред смш, класа: проф. И. 
 Јовановић 

 II- 1 награда  Јекић Александра 
 тромбон, 3.разред смш, класа: проф. И. 
 Јовановић 

 клавирска сарадња: Владимир Вујовић 

 21.-28.05.2022. 
 20. такмичење “Млади 

 Виртуоз”, Београд 

 I-1 награда  Јана Јовановић 1. разред 
 омш флаута, класа: проф. Д. Бајић 

 I-2 награда  Нева Савковић 1. разред 
 омш флаута, класа: проф. Д. Бајић 

 клавирска сарадња: Стефан Ћирић 

 24.-31.05.2022. 
 Земун Интернационално 

 такмичење 
 Земун 

 III награда  Растко Арсенијевић труба, 
 3.разред смш, класа: Н. Мијајловић 

 ПРИПРЕМЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КУЛТУРНЕ ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 

 17.12.2021. 
 Клуб “Полет” 

 Хуманитарни Новогодишњи концерт у 
 организацији ученичког парламента 
 помоћ дому за децу без родитељског 

 старања Звечанска 
 ученици дувачког одсека узели су 
 учешће на концету 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 
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 28.12.2021. 
 “Дорћол плац” 

 Учешће ученика омш са нашег одсека на 
 Новогодишњем хуманитарном концерту 

 12.03.2022. 
 Концерт ученика класе 

 проф. И. Поповић и 
 проф. Н. Глишић Сабо 

 Учесници концерта: 
 Софија Томић 3.разред омш, 
 Хана Урошевић 4.разред, 
 Шотић Александра 6. разред омш, 
 Ангелина Гриеко 1.разред смш, 
 Калина Павловић 1.разед смш, 
 Маја Јовановић 4.разред смш, 
 Софија Михаиловић 4.разред смш. 
 клавирска сарадња: 
 Мирјана Пајевић 

 18.03.2022. 
 Концерт у Лаг галерији 

 Калина Павловић 1.разред смш,флаута 
 класа:проф. Н. Глишић Сабо 

 Софија Михаиловић 4. разред 
 смш,флаута 

 класа: проф. И. Поповић 
 Маја Јовановић 4. разред смш флаута, 

 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 29.03.2022. 
 Концерт дувачког одсека 

 сала школе 

 Концерт ученика дувачког одсека смш 
 из класе професора: И. Поповић, Д. 

 Бајић, Н. Глишић Сабо,Ђ. Станића, Н. 
 Мијајловића, И. Јовановића, Д. Радића, З. 

 Мрђеновића. 

 клавирска сарадња: 
 Мирјана Пајевић,Јована Стојановић, 
 Владимир Вујовић, Стефан Ћирић 

 11.05.2022. 
 Солистички концерт 

 сала Јеврејске општине 

 Софија Михаиловић флаута 
 класа: проф. И. Поповић 
 клавирска сарадња: М. Пајевић 

 15.05.2022. 
 Павиљон на 
 Калемегдану 

 Богдан Кнежевић тромбон 1.разред омш 
 класа: проф. И. Јовановић 
 Боромир Спасојевић тромбон 1.разред 
 омш, класа: проф. И. Јовановић 
 Јана Јовановић флаута 1. разред омш, 
 класа: проф. Д.Бајић 
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 клавирска сарадња: 
 Нађа Пешић и Владимир Вујовић 

 25.05.2022. 
 Концерт на Коларцу 
 поводом Дана школе 

 Софија Михаиловић флаута 
 класа: проф. Ивана Поповић 

 клавирска сарадња: Мирјана Пајевић 

 Тара Лазић, хорна 
 класа проф. З. Мрђеновић 

 клавирска сарадња: Никола 
 Аврамовић 

 30.05.2022. 
 Концерт ученика 

 дувачког одсека смш 
 сала школе 

 Концерт ученика дувачког одсека смш 
 из класе професора: И. Поповић, Н. 

 Глишић Сабо,Ђ. Станића, Н. Мијајловића, 
 И. Јовановића, Д. Радића. 

 клавирска сарадња: 
 Мирјана Пајевић и Владимир Вујовић 

 01.06.2022. 
 К  онцерт поводом Дана 

 школе 
 Атријум Народног музеја 

 Мила Добројевић, труба 2.омш, класа: 
 проф. Н.Мијајловић, 

 Стефан Димитријевић кларинет, 3.смш, 
 класа: проф. Ђ. Станић, 

 Александра Јекић тромбон, 3.смш класа: 
 проф. И. Јовановић, 

 Маја Јовановић флаута, 4.смш класа: проф. 
 И. Поповић 

 клавирска сарадња: 
 Мирјана Пајевић и Владимир Вујовић 

 03.06.2022. 
 Концерт поводом Дана 

 школе 
 сала школе 

 Јана Јовановић флаута 1. разред омш, 
 класа: проф. Д.Бајић 
 Нева Савковићфлаута 1. разред омш, 
 класа: проф. Д.Бајић 
 Александра Шотић флаута, 6.разред 
 омш, класа: проф. Н. Глишић Сабо 
 Иван Кујачић кларинет, 2.разред смш 
 класа:проф. Ђ. Станић 

 6.06.2022. 
 Дипломски испит 

 солистички концерт 
 сала школе 

 Маја Јовановић флаута 
 класа: проф. Ивана Поповић 

 клавирска сарадња: Мирјана Пајевић 
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 7.06.2022. 
 “Пролећни” концерт 
 дувачког одсека омш 

 Павиљон на 
 Калемегдану 

 Концерт ученика дувачког одсека омш 
 из класе професора: И. Поповић, Д. 
 Бајић, Н. Глишић Сабо и Ђ. Станића. 

 клавирска сарадња: 
 Мирјана Пајевић и Стефан Ћирић 

 8.06.2022. 
 Дипломски испит 

 солистички концерт 
 сала школе 

 Софија Михаиловић флаута 
 класа: проф. Ивана Поповић 

 клавирска сарадња: Мирјана Пајевић 

 Индивидуално стручно усавршавање чланова већа 
 29.10.2021. Радионица “Флаута кроз векове”, предавач: Себастијан Берета 

 АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 *Децембар, јун, август  ●  Анализа а стручног већа 

 ●  Анализа постигнутих резултата у 
 наставном процесу 

 ●  Анализа Наставног плана и 
 програма 

 ●  Анализа Стручног усавршавања 
 ●  Анализа резултата такмичења 
 ●  Евалуација програма рада 

 стручних већа. 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 *Начин праћења реализације рада Стручног већа хармонике је вршен путем 
 вођења евиденције кроз записнике. Евиденција о раду садржи: датум састанка, 
 дневни ред, садржај рада, дискусије, закључке и мере које се предузимају. 
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 СТРУЧНО ВЕЋЕ  ГИТАРСКОГ ОДСЕКА 

 РУКОВОДИЛАЦ  проф. ЗОРАН АНИЋ 
 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 

 ГОДИНУ 

 Време реализације  Садржај рада  Носилац 
 реализације 

 *Септембар  ●  Донешен план и програм рада 
 стручног већа 

 ●  Извршена подела часова, 
 задужења образовно-васпитног 
 рада 

 ●  Извршена анализа и израђени 
 наставни планови и програми за 
 шк. 2021/20. 

 ●  Усвојен план стручног 
 усавршавања 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 ПРАЋЕЊЕ, УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ И НАСТАВНОГ РАДА 

 Време реализације  Садржај рада  Носилац 
 реализације 

 *  Током школске године 

 ●  Корелација наставних садржаја за 
 праћење напредовања ученика и 
 уједначавање критеријума 
 оцењивања 

 ●  Коришћење савремених метода, 
 поступака и средстава рада 

 ●  Међусобне посете часовима и 
 размена искустава 

 ●  Праћење и анализа реализације 
 задатака на унапређивању 
 наставног и васпитног рада 

 ●  Анализа успеха ученика – на 
 полугодишту и крају године 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 Током школске године  Припрема и спровођење интерних и 
 јавних часова,одржано 3 интерних часова 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 
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 НАГРАДЕ СА ТАКМИЧЕЊА 

 ПРИПРЕМЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КУЛТУРНЕ ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 

 #VOICELOVE  Концерт одсека гитара 
 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 3  1. 08 - 05.09. 2021. год. Трансилванија Интернационали  фестивал 
 гитаре- Румунија : Милкица Поњавић- Учешће у раду жирија и 
 мајсторских радионица. 

 06.-12. Септембар 2021. Охрид, Р Македонија, ЛЕТЊА ГИТАРСКА 
 АКАДЕМИЈА, мастер класови, концертни наступи, Ема Дехељан, 
 Иван Настић, Лана Стојаковић кл.Зоран Анић, Предавач, концерт, 
 проф. Зоран Анић 

 02. 10. 2021. Курир Вести Друштво: интервју Оливере Огњеновић – 
 „Виртуоз на гитари“.класа: Милкица Поњавић. 

 03. 10. 2021. - Дечја недеља- хуманитарни концерт – за Вањину 
 победу у организацији културног центра Барајево. Културни 
 центар Вранић . наступ: Оливере Огњеновић II С.М.Ш., класа: 
 Милкица Поњавић. 

 03.11.2021. – Лесковац, вечерњи концерт МАСКА СЕЋАЊА, проф. 
 Зоран Анић и Београдски камерни оркестар Љубица Марић, 
 диригент Раде Пејцић 

 05.11.2021.-Београд, Атријум Народног Музеја, вечерњи концерт 
 МАСКА СЕЋАЊА, проф. Зоран Анић и Београдски камерни 
 оркестар Љубица Марић, диригент Раде Пејцић 

 27. 11. 2021. Интерни час класе Милкица Поњавић. 

 12.12.2021. Еисија, снимање, Недеља са Анетом Фараго, 
 МУЋКАЛИЦА дуо, проф. Зоран Анић и проф. Ненад Љубеновић 

 14.12.2021. Београд, ХАЈАТ , целовечерњи концерт, Словеначка 
 Привредна Комора, годишња скупштина, МУЋКАЛИЦА дуо, проф. 
 Зоран Анић и проф. Ненас Љубеновић 
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 14. 12. 2021. Галерија 73, Пожешка, отварање изложбе” Од бакине 
 шкриње до нове хаљине“ организатор: Форум жена. наступ: 
 Оливере Огњеновић II С.М.Ш., класа: Милкица Поњавић. 

 28.12.2021. Београд, Дорћол Плац, Новогодишњи концерт и 
 хуманитарни базар, наступила Ана Круљ 5.омш, кл. Зоран Анић 

 17.01. 2022. Хуманитарни новогодишњи концерт за децу из 
 Звечанске – ученички парламент МШ Вучковић- клуб Полет 
 .Наступ: Оливере Огњеновић II С.М.Ш. и Софије Свидерски II 
 С.М.Ш., класа: Милкица Поњавић. Новогодишња песма изведена 
 заједно са хором школе под диригентском палицом Валентине 
 Суђић. 

 29. 01. 2022. Гала концерт дечје филхармоније МАГИЈА МУЗИКЕ; 
 Оливера Огњеновић II СМШ , наступила као солиста и члан 
 оркестра, класа: Милкица Поњавић. 

 11.02.2022. Танго опера Мариа де Буенос Аирес, концерт проф. З. 
 Анић 

 13.-19.02.2022. Интернационална музичка академија Суботица 
 Концерти, мајсторски курсеви, предавања, концертни наступи – 
 Ема Дехељан, Иван 
 Настић, Лана Стојаковић, Ана Круљ кл. З. Анић 
 Предавач и уметницки организатор пруф. З. Анић 

 05.03. 2022. Интерни час класе Милкицe Поњавић. 

 04.04.2022. Концерт класе проф. Зорана Анића 

 02. 04. 2022. Интерни час класе Милкицe Поњавић. 

 7- 11. 04. 2022. Међународни конкурс класичне гитаре, Ћустендил- 
 Бугарска, Милкица Поњавић- Учешће у раду жирија. 

 07. 04. 2022. “ Фонд за младе таленте града Београда“ доделио је 
 стипендију Оливери Огњеновић , II СМШ. Kласа:вМилкица 
 Поњавић. 

 15. 04.2022. Интерни час класе Милкицe Поњавић. 

 66  |  страна 



 ГОДИШЊИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021/22.ГОДИНУ 

 Април 2022. S.E Aphrodite Voice интернационални фестивал- 
 Кипар, Милкица Поњавић- Учешће у раду жирија. 

 25.05.2022. Концерт поводом Дана школе, Коларчева задужбина, 
 Наступ Оливере Огњеновић, Kл: Милкица Поњавић, 
 Ема Дехељан, кл. Зоран Анић 
 1.06. 2022. Концерт поводом Дана школе, Атријум Народног 
 музеја, 
 Оливера Огњеновић, II СМШ. Класа: Милкица Поњавић, Ема 
 Дехељан, кл. Зоран Анић 
 01.-05.2022. Тремоло гитар фестивал, Македонија, Скопје, проф 
 Зоран Анић, жири 

 10. 06. 2022. М.Ш. „Стеван Мокрањац „ Пожаревац, Наступ 
 Оливере Огњеновић, II СМШ. Kласа: Милкица Поњавић. 

 15.06. Концерт професора, проф. Ѕ. Анић извођач 

 03.07. Свечани концерт поводом отварања фестивала 
 РАВАНЕЛИУС, проф. З. Анић извођач 

 07.07. Концерт Соул Секстет фестивал РАВАНЕЛИУС, проф. З. 
 Анић извођач 

 19.08. Концерт Луштица Беј, Црна Гора, проф. З. Анић извођач 

 21.08. Концерт Порто Монтенегро, Црна Гора, проф. З. Анић 
 извођач 

 07.05. 2022.- Међународни Наисус гитар фест, Ниш, 
 Оливера Огњеновић II СМШ - I награда, лауреат средње школе. 
 Специјална награда- солистички концерт на Наисус фестивалу 
 2023 год. 
 класа: Милкица Поњавић. 
 Милкица Поњавић- Учешће у раду жирија. 

 13. 05.2022.- XVI Војводина Гитар фестивал – Такмичење Др Јован 
 Јовичић, Нови Сад: 
 Оливера ОгњеновићI , II СМШ- I награда, лауреат категорије, класа: 
 Милкица Поњавић. 
 Милкица Поњавић- Учешће у раду жирија. 
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 АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 *Децембар, јун, август  ●  Анализа рада стручног већа 

 ●  Анализа постигнутих резултата у 
 наставном процесу 

 ●  Анализа Наставног плана и 
 програма 

 ●  Анализа Стручног усавршавања 
 ●  Анализа резултата такмичења 
 ●  Евалуација програма рада 

 стручних већа. 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 *Начин праћења реализације рада Стручног већа гитаре је вршен путем вођења 
 евиденције кроз записнике. Евиденција о раду садржи: датум састанка, дневни ред, 
 садржај рада, дискусије, закључке и мере које се предузимају. 
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 СТРУЧНО ВЕЋЕ  СОЛО -ПЕВАЧКОГ ОДСЕКА 

 РУКОВОДИЛАЦ  НЕВЕНА ПЕТКОВИЋ 
 ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. 

 ГОДИНУ 

 Време реализације  Садржај рада  Носилац 
 реализације 

 *Септембар  ●  Донешен план и програм рада 
 стручног већа 

 ●  Извршена подела часова, 
 задужења образовно-васпитног 
 рада 

 ●  Извршена анализа и израђени 
 наставни планови и програми за 
 шк. 2021/22 

 ●  Усвојен план стручног 
 усавршавања 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 ПРАЋЕЊЕ, УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ И НАСТАВНОГ РАДА 

 Време реализације  Садржај рада  Носилац 
 реализације 

 *  Током школске године 

 ●  Корелација наставних садржаја за 
 праћење напредовања ученика и 
 уједначавање критеријума 
 оцењивања 

 ●  Коришћење савремених метода, 
 поступака и средстава рада 

 ●  Међусобне посете часовима и 
 размена искустава 

 ●  Праћење и анализа реализације 
 задатака на унапређивању 
 наставног и васпитног рада 

 ●  Анализа успеха ученика – на 
 полугодишту и крају године 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 Током првог 
 полугодишта 

 Припрема и спровођење интерних и 
 јавних часова, одржано је5интерних 

 часова 
 Удругом полугодишту одржано је 
 осам интрних часова 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 Такмичења- награде 
 Међународно такмичење 
 у Руми”Никола Цвејић”, 

 одржано27.11.2021 

 Јана Јовановић, 4 смш, лауреат 
 Ања Оваскаинен,3омш, 3награда 
 класа М. Ђокић 
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 Међународно 
 такмичење 

 “Никола Цвејић”уРуми 
 Такмиченје одржано у 

 Београду 17, 
 18.03”Бинички” 

 Републичко такмичење у 
 Београду 

 Колегиница Маја Ђокић је била у жирију 
 такмичења “Никола Цвејић”у 
 Руми,27.11.2021. 

 Ања Оваскаинен,2 омш, лауреат 
 класа М.Ђокић 
 Ана Игрутиновић,1омш, I награда, класа 
 И.Тасић 
 Дуња Младеновић,1 омш, I 
 награда,класа И.Тасић. 
 Миљана Гољевић,2омш,II награда,класа 
 И.Тасић. 
 Наталија Јованичић,4 омш, III награда 
 класа И. Тасић. 
 Вероника Вања 3омшII награда,класа 
 Н.Петковић; 
 Александар Игњатовић 2смш II 
 награда,класа Н.Петковић, 
 Наталија Ровчанин, 4смш,IIIнаграда 
 класа Н.Петковић. 
 Лука Милосављевић,2смш I 
 награда,класа Н.Петковић 

 Јана Јовановић,4смш I награда, класа 
 М.Ђокић 
 Ања Оваскаинен,3омш I награда, класа 
 М.Ђокић. 

 ПРИПРЕМЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ КУЛТУРНЕ ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 

 Солистки концерт 
 сала школе ,25.12.2021 

 у Културном центру у 
 Горњем Милановцу 

 14.02.2021. 
 сала 

 школе”Вучковић”,26.03.2 
 022. 

 Солистички концерт”Празнично 
 предвечерје” 

 проф. М.Ђокић 

 Концерт класе проф. М.Ђокић 

 Солистички концерт ученице Јане 
 Јовановић ,4смш у класи М.Ђокић 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 
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 18.04.2022 

 20.04.2022 

 14.05.2022 

 Концерт поводом Дана 
 школе25.05.2022 

 Коларац 

 Концерт у Народном 
 музеју 1.06.2022 

 19.06.2022. 

 20.06.2022 

 Концерт ученика омш у класи М.Ђокић 

 Солистички концерт Јане Јовановић 
 “Галерија портрета” у Тузли ,БХ 

 Концерт Матураната укласи М. Ђокић 

 Алекса Антић,3омш,класа М.Ђокић 
 Лука Милосављевић,2смш,класаН.Петковић 

 Јовановић Јана,4 смш,класа М.Ђокић 

 Ања Оваскаинен,2омш, класа М.Ђокић 
 Наталија Ровчанин и Александар 

 Игњатовић,класа Н.Петковић 

 Позориште “Душко Радовић” 
 концерт поводом 25 год рада проф. 

 М.Ђокић 

 Концерт класе проф. Н.Петковић у 
 бибљотеци “Милутин Бојић” у Београду. 

 АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
 *Децембар, јун, август  ●  Анализа рада стручног већа 

 ●  Анализа постигнутих резултата у 
 наставном процесу 

 ●  Анализа Наставног плана и 
 програма 

 ●  Анализа Стручног усавршавања 
 ●  Анализа резултата такмичења 
 ●  Евалуација програма рада 

 стручних већа. 

 Руководилац 
 Предметни 
 наставници 

 *Начин праћења реализације рада Стручног већа СОЛО ПЕВАЊА је вршен путем 
 вођења евиденције кроз записнике. Евиденција о раду садржи: датум састанка, 
 дневни ред, садржај рада, дискусије, закључке и мере које се предузимају. 
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 ИЗВЕШТАЈ ШЕФА АКТИВА ТЕОРЕТИЧАРА  ШКОЛСКЕ 2021/2022 
 ГОДИНЕ 

 Септембар 
 ●  донешен план и програм рада стручног већа 
 ●  дефинисан је коначан распоред часова који је у највећој мери 
 координисан са индивидуалном, групном и општеобразовном наставом у 
 Гимназији  „Станковић“ 
 ●  извршена је подела ученика по групама за теоретске предмете и 
 обављено је усклађивање часова индивидуалне и групне наставе 
 ●  извршена анализа и израђени наставни планови и програми за школску 
 2021/2022 годину 
 ●  усвојен је план стручног усавршавања 
 ●  одржани родитељски састанци за све разреде средње школе ( у периоду 
 од 24- 29.9.2021.), на којима су родитељи упознати са списком предмета, 
 распоредом часова и смотрама из главног предмета, упоредног клавира и 
 солфеђа 

 Октобар 
 ●  одржан актив теоретичара (07.10), на коме је проверена ефикасност 
 распореда часова и опоменути ученици који нередовно похађају наставу 
 ●координација са осталим активима везано за текућу проблематику. 
 - актив теоретичара. 

 Новембар 
 ●  одржан актив теоретичара (16.11), на дневном реду су били успех и 
 владање ученика у првом тромесечју 
 ●  одржани су родитељски састанци за све разреде средње школе (у периоду 
 од 17-19.11.2021) 
 ●  обављен је прелиминарни договор везан за Новогодишњи концерт 
 припремног разреда 

 ●  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. 

 Децембар 
 ●  одржан традиционални Новогодишњи концерт ученика музичке 
 играонице 
 ●  одржан актив теоретичара (28.12) 
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 ●  28.12.2021. У сарадњи са МАПом одржан хуманитарни концерт у Дорћол 
 плацу на ком су учествовали ученици Припремних разреда. 

 Јануар 
 ●  - реализација школских смотри из солфеђа.. 
 ●  - анализа резултата одржанох смотри 
 ●  - прослава школске- славе Свети Сава 

 Фебруар 
 ●  - накнадне смотре. 
 ●  - сарадња са родитељима и решавање евентуалне проблематике 
 ●  ( одељенске старешине и предметни наставници ).. 
 ●  - актив теоретичара. 
 ●  -угледни часови у другом полугођу. 

 Март 
 ●  - актив теоретичара. 
 ●  ‘-за ученике 6.омш организоване су припреме почевши од 07.03.2022 
 ●  урађени су нови примери за пријемни испит првака 
 ●  Април 
 ●  -  актив  теоретског  одсека  и  анализа  успеха  и  дисциплине  ученика  на  III 

 класификационом периоду. 19.04. 
 ●  - 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 
 ●  - координисање припремама за завршни концерт припремног разреда. 
 ●  Наступи  ученика  класа  Недељковић  са  хором  "  Музика  наде"  у  оквиру  пројекта 

 са  МАП   Србија по Ел система методологији : 
 ●  Сала општине Земун 17.04.2022. 

 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...Павиљон  на 

 Калемегдану  15.05 
 ●  - пријемни испити за ОМШ и СМШ 
 ●  - актив теоретичара. 
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 ●  -  одржавање  припремне  наставе  из  солфеђа  и  теорије  музике  за  будуће 
 ученике  средње школе. 

 ●  ‘  -     Осмо такмичење " Корнелије " 07.05.2022. 
 ●  Солфеђо :Поповић Лана I награда 97 бодова 
 ●  Теорија  музике:  Поповић  Лана  II  награда  ,  80  бодова  ,Стојановић  Теодора  II 

 награда , 84.5 бодова ,Бјелица Борис  II награда,  84 бода 
 ●  Двогласно  певање:.  Милић  Миа  и  Станиловић  Ема  I  награда,  99  бодова  , 

 Поповић Лана иЂурић Наталија,  I награда,  100 поена 
 ●  Наступи  ученика  класа  Недељковић  са  хором  "  Музика  наде"  у  оквиру 

 пројекта са  МАП   Србија по Ел система методологији : 
 ●  Београдски маратон 15.05.2022. 
 ●  Трг Републике 21.05.2022. 

 ●  Јун 
 ●  - одржавање смотре за први и други разред омш и први разред смш. 
 ●  - одржавање годишњих испита ученика ниже и средње школе.. 
 ●  - одржавање пријемних испита за нижу и средњу школу. 
 ●  - поправни, разредни,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.. 

 ●  Август 
 ●  - организовање испита ( поправних, накнадних и ванредних ) 
 ●  - актив теоретичара. 22.08. 

 шеф актива теоретичара 
 Радмила Славковић 
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 ШКОЛСКИ ТИМОВИ 

 АКТИВ ЗА ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 Извештај о извршењу Школског развојног плана у току 2021-2022. 
 школске године 

 У  току  школске  2021-2022.  године  остварене  су  следеће  активности  из  Школског 
 развојног плана: 

 Задатак  број  1.1  :  унапређење  надзора  над  радом  школских  Тимова  -  у  току 
 првог  полугођа  школске  2021/22.  године  Ана  Протулипац  је  координирала  и 
 надзирала  рад  школских  Тимова.  Олакшано  је  груписање  и  чување  комплетне 
 документације  о  њиховом  раду,  као  и  о  споровђењу  и  реализацији  Програма  за 
 које  су  Тимови  надлежни.  Због  епидемиолошке  ситуације,  састанци  тимова  су 
 углавном  одржавани  on-line.  Током  другог  полугођа  састанци  су  одржавани 
 комбиновано "уживо" и on-line 

 Задатак  број  2.1  :  повећање  броја  одржаних  угледних  и/или  огледних  часова  - 
 наставници  су  у  оквиру  Стручних  актива  предвидели  одржавање  угледних 
 часова.  Током  првог  полугођа,  због  актуелне  епидемиолошке  ситуације  изазване 
 Корона  вирусом  и  забране  одржавања  часова  са  већим  бројем  учесника, 
 одржавање  планираних  часова  је  одложено.  Чланови  колектива  се  труде  да 
 одрже  вертикалну  комуникацију  на  што  вишем  нивоу,  па  у  оквиру  истих  смена, 
 појединачно  или  у  мањем  броју,  присуствују  часовима  других  колега.  Након  тога, 
 кроз  дискудију  и  сугестије,  размењују  мишљења  и  на  тај  начин  помажу  једни 
 другим  да  се  усаврше  и  унапреде  своја  педагошка  искуства.  Током  другог 
 полугођа  су  епидемијске  мере  ублажене,  па  је  и  одржавање  угледних  часова 
 олакшано и омогућено 

 Задатак  број  2.2  :  синхронизација  периодичних  провера  знања  ученика  -  сви 
 наставници  солфеђа  и  теоријских  предмета  су,  на  почетку  сваког  тромесечја 
 (септембар,  новембар,  фебруар  и  април),  испланирали  периодичне  провере 
 ученичког  знања  за  наступајуће  периоде.  Усаглашени  су  термини  провера  знања 
 из  различитих  предмета.  То  је  омогућило  ученицима  да  равномерно  распореде 
 своје  обавезе  и  спречило  да  дође  до  поклапања  термина  за  проверу  знања  из 
 различитих предмета. 
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 Задатак  број  2.3  :  увођење  заједничког  тематског  планирања  на 
 инструменталним  Активима  -  на  почетку  школске  године  је  закључено  да,  због 
 епидемиолошке  ситуације  и  забране  окупљања  већег  броја  особа  у  затвореном 
 простору,  за  сада  не  постоји  могућност  одржавања  заједничког  концерта  у  сали 
 Школе.  Уместо  тога,  Ученички  парламент  је  приредио  веома  успешан  заједнички 
 ученички концерт у добротоворне сврхе, 17. децембра у Клубу Полет. 

 Задатак  број  2.4  :  периодично  увођење  самооцењивања  и  међусобног 
 оцењивања  ученика  на  ТО  настави  -  израђене  су  анкетне  листе  за 
 самооцењивање  и  међусобно  оцењивање  ученика.  Због  епидемиолошке 
 ситуације  и  отежаног  извођења  групне  наставе,  њихова  примена  је  одложена  за 
 наредну школску годину. 

 Задатак  број  2.5  сарадња  у  оквиру  стручног  актива  при  изради  месечних  и 
 годишњих  планова  рада  на  ВИ  настави  -  чланови  ВИ  актива  су  на  састанцима 
 размотрили  најважније  елементе  глобалних  и  оперативних  планова  рада  и  и 
 млађим колегама су дате смернице и обезбеђена помоћ при изради тих планова. 

 Задатак  број  4.1  :  унапређење  учења  коришћењем  алтернативних  извора 
 (интернет,  литература,  концерти)  -  наставници  су  подстицали  ученике  да 
 користе  алтернативне  изворе  као  помоћ  при  учењу.  Овакав  вид  учења  и 
 сазнавања  је  посебно  ојачан  услед  услова  које  је  поставио  начин  рада  у 
 постојећој  епидемиолошкој  ситуацији  изазваној  Короном.  Види  се  да  је  дошло  до 
 значајног  помака  на  том  плану,  нарочито  на  пољу  коришћења  информација  које 
 су  доступне  на  интернету.  Наставници  су,  за  наставу  на  даљину  оспособљени  да 
 користе  неколико  платформи  и  апликација  (најчешже  Zoom  или  Viber), 
 остварујући  добре  резултате  у  комуникацији  са  ученицима,  Да  би  дошли  до 
 допунских  информација  о  композицијама  које  свирају,  велики  број  ученика  и 
 основне  и  средње  школе  упућен  је  на  коришћење  youtube.  Интернет  се  показао 
 као  користан  извор  информација  и  као  помоћ  у  учењу  теоријских  предмета. 
 Наставници  су  бирали  и  прослеђивали  ученицима  линкове  за  материјал  који  би 
 им  помогао  у  учењу,  а  ученици  су  охрабривани  да  и  сами  налазе  и  препознају 
 валидне и корисне сајтове за учење. 

 Задатак  број  5.1  :  организовање  помоћи  ученицима  слабог  материјалног  стања 
 -  у  Школи  је  спроведена  политика  да  се  ученицима  самохраних  родитеља  не 
 наплаћује  накнада  за  изнајмљивање  инструмената.  У  овом  периоду  није 
 идентификован  ни  један  случај  социјално  угрожених  ученика,  тј.  ученика  слабог 
 материјалног  стања.  У  том  контексту,  није  било  потребе  да  се  покрећу  активности 
 предвиђене  у  оквиру  овог  задатка  Школског  развојног  плана  (осмишљавање 
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 начина  помоћи  за  ученике  слабог  материјалног  стања  и  организовање  школске 
 акције за пружање помоћи ученицима или њиховим породицама). 

 Задатак  број  6.1:  повећање  бриге  о  уређењу  и  одржавању  школског  простора 
 -  повећана  је  брига  о  одржавању  чистоће  у  учионицама.  Читав  школски  простор 
 се  редовно  чисти,  а  посебна  пажња  посвећена  је  чистоћи  тоалета.  Такође  се 
 веома  детаљно  води  рачуна  о  одржавању  хигијене  школских  клупа.  Свака 
 учионица је снабдевена средством за дезинфекцију руку и папирним убрусима. 

 Задатак  број  8.1  :  усавршавање  директора,  наставника  и  стручних  сарадника  у 
 складу  са  потребама  савремене  школе  -  израђени  су  планови  стручног 
 усавршавања  и  обезбеђена  су  финансијска  средства  за  акредитоване  семинаре 
 који су одржани у току јуна: 
 -  "Фактори  који  доприносе  развоју  даровитости  и  постизању  високих  резултата 
 код ученика у музичкој школи", каталошки број 978 (11. јун 2022) 
 -  "Оцењивање  у  функцији  ефикасне  наставе  и  учења",  каталошки  број  525, 
 (21.јун 2022) 
 Сигурно  је  да  ће  знања  стечена  на  овим  семинарима  унапредити  стручност  и 
 компетентност наших наставника. 

 Задатак  број  9.1  :  на  основу  потреба  инструменталних  одсека  и  финансијских 
 могућности  Школе,  набављено  је  5  гитара,  5  флаута,  1  хармоника  и  1  клавинова 
 (електрични  клавир).  Ово  је  значајно  појачање  школског  инструментаријума  и 
 оно ће допринети повећању квалитета наставе. 

 Задатак  број  9.2  :  набавка  нотног  материјала  и  музичке  литературе  потребне 
 за  наставу  -  по  направљеним  списковима  потребног  нотног  материјала  и 
 музичке  литературе  потребне  за  наставу,  набављене  су  ноте  у  електронском 
 формату за соло-певање и камерну музику за СМШ. 

 Задатак  број  9.3  :  набавка  ИТ  опреме  -  купљена  су  2  компјутера  и  уведен  је 
 оптички интернет који је доступан у свакој учионици Школе. 

 Задатак  број  11.1:  униформисање  педагошке  документације  у  електронском 
 облику  -  наставници  користе  електронски  формуларе  за  педагошку 
 документацију  у  домену  планирања  наставе,  то  јест  глобалног  и  оперативног 
 плана  сваког  наставника.  Запослени  су  обучени  за  примену  е-формулара,  а  као 
 подршка  обезбеђени  су  на  сваком  одсеку  наставници  који  могу  да  пруже  помоћ, 
 информације  и  савете  о  вођењу,  ажурирању  и  кориговању  педагошке 
 документације ове врсте. 
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 Наставници  су  током  ове  школске  године  водили  електронски  дневник 
 (есДневник)  које  је  прописало  Министарство  просвете  и  науке.  Подаци  се  уносе 
 ажурно.  Искуства  су  веома  позитивна  и  показују  да  овај  тип  дневника  доприноси 
 ефикасном одржавању наставе као и правилном вођењу докумантације. 

 Задатак  број  11.2:  стварање  електронског  архиве  школске  документације  - 
 осмишљено  је  организовано  прикупљање  електронске  школске  документације 
 (глобални  и  оперативни  планови  наставника  солфеђа  и  теоријских  предмета  као 
 и  наставника  дувачких  инструмената,  записници  и  извештаји  Тимова  за  посебне 
 програме).  Оно  је  за  сада  примењено  парцијално,  али  са  повољним  изгледом  да 
 се  у  наредном  периоду  у  овом  смислу  активира  цео  наставни  кадар.  Надамо  се  да 
 ће  и  могућности  које  пружа  есДневник  допринети  брзом  решавању  овог  задатка 
 у што скоријој будућности. 

 Задатак  број  11.4:  унапређивање  рада  школских  Актива  -  на  почетку  школске 
 године  конкретизоване  су  организационе  активности  у  стручним  активима  које 
 треба  предузети  током  школске  године  и  оне  су  се  одвијале  са  успехом,  што  је 
 допринело  ефикасном  и  квалитетном  раду  стручних  актива,  као  и  њиховој 
 међусобној сарадњи. 

 На  основу  свега  изложеног,  може  се  закључити  да  се  активности  Школског 
 развојног  плана  одвијају  успешно,  посебно  када  се  узму  у  обзир  неповољни 
 услови  (због  актуелне  епидемиолошке  ситуације)  под  којима  се  школске 
 активности, а и сама настава одвијали у току првог полугођа 

 Од  почетка  другог  полугођа  Актив  за  школски  развојни  план  је,  у  делимично 
 измењеном  саставу,  радио  на  формулацији  новог  Школског  развојног  плана  за 
 период  од  2022-23  до  2024-25.  школске  године.  Одлучено  је  да  се  усмеримо  на 
 четири области квалитета које желимо да унапредимо у том периоду: 

 II НАСТАВА И УЧЕЊЕ 

 IV ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 V  ЕТОС 
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 VI ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ 
 РЕСУРСИМА 

 Формулисани су развојни циљеви: 

 1.  подстицање  ученичког  самовредновања  и  вредновања  других  ученика  у 
 функцији даљег учења 

 2. подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика 

 3. промовисање ученичких успеха и резултата 

 4. развијање сарадње наставника, ученика и родитеља 

 5. мотивисање запослених за развој добрих међуљудских односа 

 6. развој људских ресурса у функцији квалитета рада Школе 

 7. обезбеђивање оптималног коришћења материјално-техничких ресурса 

 8. обезбеђивање материјално-техничких ресурса ван Школе 

 У  оквиру  развојних  циљева  су  истакнути  задаци  и  утврђене  активности,  време 
 активности  и  носиоци  активности  за  њихово  реализовање.  Такође  су  утврђени 
 критеријуми  испеха  и  инструменти,  време  и  носиоци  вредновања  остварености 
 сваког задатка и развојног циља. 

 Београд,  21. 06. 2022.                                                                      Руководилац Актива 
 Марина Ковачевић 

 АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 У  току  школске  2021/22.  године,  остварена  је  већина  задатака  из  анекса 
 Школског  програма  који  су  предвиђени  за  овај  период.  То  је  утврђено  на  основу 
 увида  у  наставничке  електронске  дневнике  рада  у  току  школске  године, 
 записника  са  седница  Разредних  већа  и  Наставничких  већа,  евиденцију  обиласка 
 наставе директора школе и интерног софтвера "Галис". 

 Школски  програм  у  сегменту  наставе  је  извршаван  у  складу  са  Плановима  и 
 програмима  прописаним  од  стране  министарства,  као  и  глобалним  и  оперативним 
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 плановима  наставника  током  2021/22.  школске  године  у  области  рада  Музичке 
 играонице, Основне музичке школе и Средње музичке школе. 

 На  основу  извештаја  Тимова  за  посебне  програме  види  се  да  је  и  у  том  сегменту 
 Школски  програм  извршен  са  веома  мало  одступања  и  то  само  у  случајевима 
 када  су  објективне  околности  изазване  вирусом  COVID  -19  спречавале  извршење 
 неке од тачака програма. 

 Родитељи,  ученици  и  наставници  школе  исказали  су  велико  задовољство  у 
 погледу остварења Школског програма. 

 ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

 У  току  школске  2021/2022.  године  формиран  је  Тим  за  инклузију  са  новим 
 члановима.  На  одржаним  састанцима  предложене  су  активности  које  би 
 допринеле  обезбећивању  квалитетног  образовања  за  сву  децу,  без  обзира  на 
 њихове  различитости.  Активности  су  подразумевале  испитивање  ученика  о 
 њиховим  потребама  и  потенцијалним  потешкоћама  са  којима  се  суочавају  на 
 настави,  а  затим  и  осмишљавање  различитих  едукација  за  наставнике.  Циљ  Тима 
 за  инклузију  у  овој  школској  години  био  је  да  се  детаљније  упозна  са 
 евентуалним  потешкоћама  са  којима  се  ученици  сусрећу  у  школи,  посебно 
 обраћајући  пажњу  на  ученике  који  имају  потешкоће  у  учењу,  талентоване 
 ученике  и  ученике  из  социјално  маргинализованих  група.  Након  увида  у  потребе 
 ученика  кроз  разговор  са  ученицима  средње  школе,  Тим  је  током  другог 
 полугодишта  дао  предлог  различитих  начина  индивидуализације  наставе  према 
 индивидуалним  разликама  ученика.  С  обзиром  на  то  да  се  већи  део  музичке 
 наставе  одвија  у  виду  индивидуалне  наставе,  наставници  инструмената  углавном 
 већ  поседују  вештине  прилагођавања  индивидуалним  потребама  ученика. 
 Чланови  тима  су  се  на  основу  тога  сложили  да  ће  у  будућности  радити  на 
 имплементирању  овог  приступа  и  на  групној  настави,  као  и  кроз  сарадњу  са 
 Тимом  за  професионални  развој  запослених  у  циљу  избора  семинара  који  би 
 помогли запосленима у овој области. 

 Руководилац Тима, 

 Ана Протулипац 
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 ТИМ  ЗА  ПРЕВЕНЦИЈУ  ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,  НАСИЉА,  ЗЛОСТАВЉАЊА  И 
 ЗАНЕМАРИВАЊА 

 Чланови  Тима  за  превенцију  дискриминације,  насиља,  злостављања  и 
 занемаривања  су  у  току  првог  полугодишта  осмислили  план  за  прављење  постера 
 који  ће  покрити  неколико  важних  тема  у  вези  са  дискриминацијом,  насиљем  и 
 злостављањем.  Циљ  ове  активности  било  је  јавно  подсећање  ученика,  али  и  свих 
 запослених  у  школи  на  превенцију  дискриминације  и  насиља.  Поред  тога,  тим  се 
 бавио  осмишљавањем  различитих  начина  подршке  за  ученике  који  су  на  неки 
 начин  били  жртве  дискриминације,  насиља  и  сл.  као  и  мотивацијом  ученика  да  се 
 јаве  одговорним  лицима  која  их  могу  заштити  у  овим  ситуацијама.  Једна  од 
 активности  које  је  тим  спровео  јесте  упознавање  ученика  и  запослених  са 
 процедуром  коју  школа  обавља  уколико  дође  до  оваквих  случајева.  Чланови  тима 
 разматрали  су  и  кораке  којима  би  поступали  уколико  би  у  школи  дошло  до  неке 
 ситуације  која  укључује  насиље,  а  која  захтева  хитну  интервенцију.  Поред  тога,  у 
 склопу  самовредновања  школе  анализирана  је  и  тема  подршке  ученицима,  која 
 садржи  и  питања  везана  за  осећај  сигурности  у  школи.  Резултати  су  показали  да 
 се  ученици  у  школи  генерално  осећају  безбедно,  али  да  је  у  будућности  потребно 
 радити  на  томе  да  им  буде  јасно  коме  се  могу  обратити  уколико  наиђу  на  неки 
 проблем. 

 Руководилац Тима, 

 Ана Протулипац 

 ТИМ  ЗА  ПРОГРАМ  КУЛТУРНЕ  И  ЈАВНЕ  ДЕЛАТНОСТИ  И  ПРОГРАМ  САРАДЊЕ 
 СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 С  обзиром  на  погоршање  епидемиолошке  ситуације,  многе  културне  и  јавне 
 делатности  се  одвијају  смањеним  интезитетом  у  односу  на  период  пре 
 коронавируса.  Међутим,  у  току  првог  полугодишта  2021/22.  године  одржани  су 
 бројни  онлајн  концерти,  као  и  концерти  уживо.  У  току  другог  полугодишта 
 спроведено  је  обележавање  јубилеја  70  година  постојања  школе,  услед  ког  су 
 организоване  бројне  активности,  концерти  на  различитим  локацијама  (Музички 
 павиљон  на  Калемегдану,  ЛАГ  Галерија,  Полет…)  као  и  свечана  прослава  Дана 
 школе  на  Коларцу.  У  сарадњи  са  општином  Стари  Град  обновљено  је  и  улепшано 
 двориште школе. 

 Руководилац тима 
 Данијела Бајић 
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 Извештај о извршењу Програм професионалног развоја запослених у 
 току  2021-2022. школске године 

 У  току  школске  2021-2022.  године  остварене  су  следеће  активности  из  Програмa 
 професионалног развоја запослених: 

 •  Почетком  децембра  2021,  Тим  је  предложио  колективу  семинаре  који  би  могли 
 бити  организовани  за  стручно  усавршавање  наставника.  Семинари  су  одабрани 
 на  основу  планова  стручног  усавршавања  које  су  поднели  Стручни  Активи.  Узете 
 су  у  обзир  и  одредбе  новог  Правилника  о  сталном  стручном  усавршавању  и 
 напредовању  у  звања  наставника  (објављеном  у  "Службеном  гласнику  РС",  број 
 109 од 19. новембра 2021). 
 Одабрани су следећи семинари: 

 -  "Формативно  оцењивање  у  средњој  школи  –  пример  добре  праксе  „ЕПА 
 модели", каталошки број 603, (1 дан) 

 -  "Фактори  који  доприносе  развоју  даровитости  и  постизању  високих  резултата 
 код ученика у музичкој школи", каталошки број 978 (1 дан) 

 У  току  јуна  2022  одржана  су  оба  семинара:  11.  јуна  "Фактори  који  доприносе 
 развоју  даровитости  и  постизању  високих  резултата  код  ученика  у  музичкој 
 школи",  а  21.  јуна  "Формативно  оцењивање  у  средњој  школи  –  пример  добре 
 праксе „ЕПА модели" 

 Табела  са  детаљним  приказом  наставника  који  су  похађали  семинаре  биће 
 приказана  у  Извештају  о  оствареном  стручном  усавршавању  у  току  школске 
 2021-22. 

 •  Угледни  часови  који  су  планирани  у  оквиру  индивидуалних  планова  за  стручно 
 усавршавање,  као  и  планова  Стручних  актива,  у  првом  полугођу  су  морали  бити 
 прилагођени  тадашњој  епидемиолошкој  ситуацији  у  земљи.  У  условима  када  је 
 био  оградничен  број  ученика  и  запослених  у  учионицама,  није  их  било  могуће 
 организовати  на  стандарни  начин.  Чланови  колектива  су  се  трудили  да  одрже 
 хоризонталну  комуникацију  на  што  вишем  нивоу,  па  су  у  оквиру  истих  смена, 
 појединачно  или  у  мањем  броју,  присуствали  часовима  других  колега.  Након  тога, 
 кроз  дискудију  и  сугестије,  размењивали  су  мишљења  и  на  тај  начин  помагали 
 једни другим да се усаврше и унапреде своја педагошка искуства. 

 Током  другог  полугођа  усавршавање  унутар  Школе  је  фокусирано  на  одржавање 
 концерата  и  јавних  часова  класа.  Ово  је  повезано  и  са  прославом  јубилеја, 
 седамдесет  година  Школе.  Он  је  свечано  обележен  са  неколико  концерата,  од 
 којих је посебно значајан  онај одржан у Коларчевој задужбини 25. маја 2022. 
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 Детаљан  преглед  свих  одржаних  концерата  се  може  видети  у  Извештају  о  раду 
 Школе у 2021-22. 

 Из  свега  наведеног  се  види  да  је  Програм  професионалног  развоја  запослених, 
 током школске 2021-22, успешно остварен. 

 21. 06. 2022.                                                                            Координатор Тима 
 Марина Ковачевић 

 ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 Тим  је  разматрао  Извештај  о  реализацији  Годишњег  плана  рада  школе  за 
 претходну  школску  2020/21.  годину,  као  и  остваривање  Школског  програма 
 школе  за  претходну  школску  2020/21.  годину.  Анализарна  је  и  разматрана 
 реализација  Развојног  плана.  Разматран  Годишњи  план  рада  школе  за  текућу 
 школску  2021/22.  Анализирана  је  усклађеност  рада  Стручних  већа,  Тимова  и 
 Актива  Школе.  Анализирана  је  реализациjа  наставе  у  текућој  2021/22.години, 
 као  и  посета  наставе.  Анализиран  је  рад  Стручних  већа,  Тимова  и  Актива  Школе. 
 Сагледано  је  стање  осипања  ученика  и  деловања  у  смислу  задржавања  истих. 
 Праћена  је  примена  прописа  у  обезбеђивању  квалитета  и  развоја  школе. 
 Анализирано је и адаптирање запослених на употребу електронског дневника. 

 Руководилац тима 
 Мирјана Недељковић 

 ТИМ  ЗА  РАЗВОЈ  МЕЂУПРЕДМЕТНИХ  КОМПЕТЕНЦИЈА  И 
 ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 Формиран  је  тим  и  донет  је  план  рада.  Установљено  је  да  је  потребно  дати 
 ученицима  основне  појмове  у  предузетништву.  У  другом  полугодишту  помоћница 
 директора  је  одржала  предавање  на  тему  подизања  вештина  у  комуникацији  са 
 медијима.  Ученици  су  били  веома  заинтересовани  за  ове  теме,  па  су  у  сарадњи  са 
 Ученичким  парламентом  и  Тимом  за  Програм  културне  и  јавне  делатности  и 
 програм  сарадње  са  локалном  самоуправом  учествовали  у  промовисању 
 концерата  школе  у  оквиру  прославе  70  година  школе  која  је  обухватала  више 
 концерата у току године. 

 Руководилац тима 
 Мирјана Недељковић 
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 ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ 

 У  току  школске  2021/22.  извршено  је  самовредновање  две  кључне  области: 
 област 4 - Подршка ученицима 
 и област 6 - Ресурси. 
 Тим  се  у  току  школске  године  састао  4  пута.  Самовредновање  је  обављено  у  току 
 другог  полугодишта  у  форми  онлајн  анонимних  упитника  предложених 
 Приручником  за  самовредновање  и  вредновање  рада  школе.  Испитани  су 
 наставници  и  ученици  школе.  Резултати  самовредновања  приказани  су  у  даљем 
 тексту: 

 6 - Ресурси 
 ●  За  област  6  -  Ресурси  одабрана  је  ужа  област  6.1.  -  Људски  ресурси  .  За 

 самовредновање  ове  области  употребљен  је  Упитник  за  наставнике  о 
 облицима  и  начину  стручног  усавршавања  (  показатељ  6.1.1.  -  Наставни 
 кадар).  На  питања  из  упитника  одговорило  је  46  наставника.  Детаљни 
 резултати  (проценти)  су  приказани  у  записницима  са  састанака  Тима,  а  у 
 наставку текста ће бити описани закључци. 

 ●  Закључак за самовредновање области 6.1. - Људски ресурси: 
 ○  Сугестије  које  наставници  наводе  када  је  у  питању  стручно 

 усавршавање  највише  су  усмерене  на  организацију  семинара  који  су 
 уско  стручни  и  повезани  са  практичним  радом  и  методиком  рада  у 
 музичким  школама,  а  мање  са  административним  задацима. 
 Наставници  такође  наводе  да  би  волели  да  могу  да  бирају  семинаре 
 према  личним  потребама  и  преференцијама,  као  и  да  могу  да  бирају 
 да  ли  ће  их  похађати  уживо  или  онлајн.  Предлаже  се  и  да 
 организација  семинара  буде  у  првом  полугодишту  када  су 
 наставници  мање  оптерећени  обавезама  него  што  је  случај  на  крају 
 школске  године.  Наставници  наводе  да  би  им  значило  да  процес 
 одабира  семинара  буде  транспарентнији.  Поред  теоријских  обука 
 исказују потребу за практичним обукама. 

 ○  Задатак  Тима  за  самовредновање  за  следећу  годину  је  да  у  сарадњи 
 са  Тимом  за  професионални  развој  запослених  организује  стручно 
 усавршавање у складу са сугестијама запослених. 

 4 - Подршка ученицима 
 ●  За  вредновање  области  4  -  Подршка  ученицима  одабрана  је  ужа  област 

 4.1. Брига о ученицима, као и област 4.3. Лични и социјални развој 
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 ●  Оцене  су  дате  на  скали  од  1-4  где  1  означава  ”нетачно  или  није  присутно” 
 а 4 ”у потпуности тачно или у потпуности присутно”. 

 ●  На упитник је одговорило  47 наставника и 10 ученика  средње школе. 

 ●  Закључак за подручје 4.1. Брига о ученицима: 
 ●  Просечне  оцене  наставника  и  ученика  за  област  брига  о  ученицима 

 су  приближно  усклађене  (ученици  (  3.38)  су  за  нијансу  ниже  оценили 
 ово подручје самовредновања од наставника (  3.65)  ). 

 ●  Просечне  оцене  за  ово  подручје  су  између  3  и  4  (4  је  највиша  оцена) 
 на  основу  чега  можемо  закључити  да  је  брига  о  ученицима  у  школи 
 на адекватном нивоу. 

 ●  Најслабије оцењене ставке су следеће: 
 ○  Сигурност  и  безбедност  ученика  у  школи  се  редовно 

 анализира. (наставници) 
 ○  Знам  коме  треба  да  се  обратим  у  случају  да  имам 

 емоционалне,  здравствене  или  социјалне  проблеме/потребе. 
 (ученици) 

 ●  На  основу  најслабије  оцењених  ставки  Тим  је  планирао  да  у  току 
 следеће  школске  године  осмисли  како  ће  се  редовније  анализирати 
 сигурност  и  безбедност  ученика  у  школи,  као  и  да  се  ученицима 
 омогуће  јасне  смернице  коме  се  могу  обратити  када  имају 
 емоционалне, здравствене или социјалне проблеме/потребе. 

 ●  Закључак за подручје 4.3. Лични и социјални развој: 
 ●  Просечне  оцене  наставника  и  ученика  за  област  лични  и  социјални 

 развој  су  благо  неусклађене  (ученици  (  2.76  )  су  слабије  оценили  ово 
 подручје самовредновања од наставника (  3.77  )). 

 ●  Просечне  оцене  за  ово  подручје  су  између  2  и  4  (4  је  највиша  оцена) 
 на  основу  чега  можемо  закључити  да  је  лични  и  социјални  развој  у 
 школи  на  адекватном  нивоу,  али  да  ученици  сматрају  да  постоји 
 простора за напредак школе на овом плану. 

 ●  Најслабије оцењене ставке су следеће: 
 ○  Ученике  упозоравам  на  значај  оснивања  и  укључивања  у  рад 

 ученичких  организација. (наставници) 
 ○  Укључен/а  сам  у  рад  бар  једне  ученичке  организације  у  школи. 

 (ученици) 
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 ●  На  основу  најслабије  оцењених  ставки  Тим  је  закључио  да  су  сугестије 
 наставника  и  ученика  садржински  веома  усаглашене  јер  се  односе  на 
 изостанак  активности  ученика  и  наставника  у  ученичким  организацијама. 
 Чланови  Тима  ће  у  току  следеће  школске  године  организовати  активности 
 које  би  унапредиле  рад  ученичких  организација  и  подржале  ученике  да  се 
 укључе  у  њихов  рад.  Активности  Тима  би  требало  да  мотивишу  и 
 наставнике  да  укључују  ученике  у  рад  ученичких  организација.  Овај 
 развојни задатак укључен је и у нови Школски развојни план. 

 Руководилац Тима, 

 Ана Протулипац 
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 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА –ПСИХОЛОГА ЗА  ШКОЛСКУ 
 2021/22. ГОДИНУ 

 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ САРАДНИКА –  ПСИХОЛОГА 

 ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

 У СКЛАДУ СА ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ СТРУЧНОГ САРАДНИКА - ПСИХОЛОГА ЗА 
 2021/22. ГОДИНУ ИЗВРШЕНЕ СУ СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ: 

 ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 ○  Израда годишњег и месечних, оперативних планова рада психолога 
 ○  Учешће у планирању и организацији васпитно-образовног рада школе 
 ○  Учешће у креирању и реализацији школског развојног планирања (кроз учешће у 

 планирању рада Актива за Школски развојни план) 
 ○  Учешће у планирању пријемних испита за ОМШ 
 ○  Учешће у планирању рада стручних тимова (Тим за самовредновање, Тим за 

 инклузивно образовање, Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 
 злостављања и занемаривања, Тим за професионални развој) 

 ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 ○  Праћење реализације активности из Школског развојног плана 
 ○  Самовредновање (области 4 - Подршка ученицима и 6 - Ресурси): планирање 

 самовредновања у сарадњи са Тимом за самовредновање, задавање упитника 
 наставницима и ученицима, попуњавање чек листа са директором и помоћницом 
 директора, анализа добијених података, писање извештаја о самовредновању, 
 извештавање о резултатима истраживања на наставничком већу) 

 ○  Праћење рада стручних тимова 
 ○  Организовано посећивање наставе у сарадњи са директором и помомћницима 

 директора школе 

 ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД И САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА 

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

 87  |  страна 



 ГОДИШЊИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2021/22.ГОДИНУ 

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

 ○  Иновативни поступци у настави 
 ○  Улога школског координатора за ЕсДневник 

 ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА 

 ○  Психолошко испитивање музичких  способности и зрелости, емоционалних 
 и социјалних карактеристика и особина ученика у циљу: 

 ○  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 

 ○  Појачан васпитни рад 
 ○  Психолошко саветовање ученика 
 ○  Рад са Ученичким парламентом 

 САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА 

 ○  Прикупљање информација и анамнестичких података потребних за рад са 
 ученицима или родитељима 

 ○  Саветодавни рад 
 ○  Координисање рада Савета родитеља 

 АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 ○  Учешће у истраживањима Форума за педагошка истраживања 
 ○  Учешће у истраживањима Друшта психолога Србије у оквиру Секције Психологија 

 музике 
 ○  Чланство у Организационом одбору Интернационалне конференције - 

 Психологија и Музика 
 ○  Руковођење прикупљањем и анализом података у циљу самовредновања рада 

 школе 

 УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 

 ○  Учешће у раду: Одељенских већа, Наставничког већа, Колегијума, стручних 
 актива 
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 СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 ○  Наставника (индивидуално и групно) 
 ○  Лично стручно усавршавање: 

 ○  Праћење и набавка стручне литературе 
 ○  Учешће у раду Секције Психологија музике у оквиру Друштва психолога 

 Србије 
 ○  Сарадња са школским психолозима из других музичких школа кроз 

 заједничке семинаре и консултације 
 ○  Праћење предавања, курсева и семинара из области психологије и 

 педагогије 
 ○  Реализација Међународног стручно-научног скупа: Форум за педагошка 

 истраживања 
 ○  Чланство у Организационом одбору Интернационалне конференције - 

 Психологија и Музика 
 ○  Едукација из Гешталт психотерапије са нагласком на раду са децом и 

 адолесцентима 

 САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ 

 ○  ФМУ 
 ○  МШ „Станковић“ 
 ○  МШ “Владимир Ђорђевић” 

 ВОЂЕЊЕ ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 ○  Дневник рада психолога 
 ○  Досијеи ученика који долазе на појачан васпитни рад или психолошко 

 саветовање 
 ○  Подаци о пријемним испитима 
 ○  Евиденција о раду Ученичког парламента 
 ○  Евиденција о раду Савета родитеља 
 ○  Евиденција о раду стручних тимова 
 ○  Евиденција о раду у ЕсДневнику 

 24.08.2022.                                                                                          Ана Протулипац 

 Стручни сарадник - психолог 
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 Извештај о извршењу програмa рада школске нототеке у току 

 2021/22. школске године 

 У току школске 2021-2022. године у нототеци је континуирано рађено на: 

 - набавци нове библиотечке грађе за потребе школске наставе и слободних 
 активности. Посебна пажња је, по захтеву корисника, посвећена литератури 
 потребној за предстојећа такмичења. Жељене ноте су набављене у електронској 
 форми, путем интернета 

 - праћењу издавачке делатности на плану стручне музичке литературе, нота и 
 аудио-визуелног материјала. 

 - праћењу електронски доступне стручне музичке литературе, нота и 
 аудио-визуелног материјала 

 - информисању корисника школске библиотеке о новонабављеним насловима 

 - вођењу библиотечког пословања - инвентарисање, сигнирање, каталогизација, 
 класификација. Рад на електронском инвентарисању нота (целокупног постојећег 
 нотног фонда нототеке) је финализиран 

 - пружању помоћи наставницима и ученицима при избору нота, снимака и друге 
 грађе 

 - навикавању ученика на правилно руковање нототечком грађом, на њено 
 чување и заштиту 

 - праћењу и вођењу евиденције о ученицима и наставницима  који дуже 
 нототечки материјал 

 - учешће у раду стручних органа  школе (Одељенско и Наставничко веће, Тим за 
 професионални развој запослених, Актив за Школски развојни план) 

 - изради материјала за школски сајт (концертни програми и плакати) 

 - сарадњи са ученицима при изради текстова за ученички блог Школе 

 - постављању ученичких постова на ученички блог Школе 

 Планирана посета Сајму књига није била могућа јер, услед Ковид ситуације, он 
 није одржан. 

 Такође, услед  лоших епидемијских услова није било организованог одласка 
 ученика на концерте Београдск филхармоније. 

 На основу свега поменутог можемо рећи да је програм рада школске нототеке, у 
 току школске 2021-22. године, у потпуности остварен. 

 Београд, 08. 06. 2022.                                                                          Марина Ковачевић 
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 ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ У ТОКУ ШКОЛСКЕ 
 2021-22. ГОДИНЕ 

 У току 2021-2022. школске године, наставници наше школе похађали су следеће 
 акредитоване програме сталног стручног усавршавања и стручне скупове: 

 ●  Семинар 525: Оцењивање у функцији ефикасне наставе и учења 
 ●  Семинар 978: Фактори који доприносе развоју и даровитости у постизању 

 резултата код ученика МШ 
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