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Увод
Школско развојно планирање је континуиран процес заснован на истраживању и
препознавању аутентичних потреба школе и проналажењу начина да се те потребе задовоље.
Музичка школа "Др Војислав Вучковић" формирала је Актив за развојно планирање први пут
2005/06. године и он је донео први Школски развојни план за период 2005-2010. године, а затим
и други за период 2011-2014. године.
У јуну 2014. године, формиран је садашњи Актив за развојно планирање. Чланови Актива су
похађали акредитовани семинар Министарства просвете о Школском развојном планирању.
На основу праћења и анализе претходних планова, резултата самовредновања и анализе
снага и слабости наше Школе, а у складу са смерницама које су добијене на поменутом
семинару, настао је Школски развојни план за период од 2014-2015. до 2016-2017. школске
године.
Сада је пред нама нови циклус Школског развојног планирања. На основу резултата
испуњености претходног плана, Актив је донео одлуку да овај развојни план буде за период од
пет година - од 2017-2018 до 2021-2022. Он је донет на основу темељног и свестраног
сагледавања развојних потреба Школе и на основу резултата самовредновања и SWOT
анализе.

Чланови тима за Школско развојнио планирање:


Маја Милосављевић, директор школе



Оља Рајковић, помоћник директора школе



Гордана Ачић, стручни сарадник - психолог



Ивана Поповић, руководилац дувачког актива, наставник флауте



Ненад Љубеновић, руководилац актива хармоника, наставник хармонике



Слађана Торбица, наставник солфеђа



Марина Ковачевић, наставник историје музике и нототекар
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1. Лична карта школе

 Назив школе: Музичка школа
"Др Војислав Вучковић"
 Адреса: Београд, Кодина 6
 Телефон: 011 3241-169
 Факс: 011 3237-380
 Web site: www.vuckovic.rs
 Е-mail адреса: info@vuckovic.rs
 Општина: Стари град
 Матични број школе: 07003196
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2. Кратак историјат школе
Музичка школа "Др Војислав Вучковић" је основана јануара 1952. године спајањем две
рејонске и школе за народне музичке инструменте. Име је
добила, у марту исте године, у знак сећања на свестраног
музичког посленика – просветитеља, компо- зитора, диригента и
музиколога – чији је живот трагично угашен у току другог
светског рата. Школа ја била смештена у скромну дворишну
зграду у Кнез Михајловој број 48. У осам учионица радило је 22
наставника и 240 ђака на одсецима клавира, виолине и
хармонике. Прве године рада биле су праћене великим
ентузијазмом, али често недовољном стручношћу предавача.
Шездесетих година у школу долази значајан број младих,
академски образованих наставника. Повећава се број постојећих
инструменталних класа, а уводи се и класа виолончела. Својим професионализмом,
ангажованошћу и креативношћу нови кадар привлачи пажњу Просветно-педагошког завода
града Београда, који 1962. године школу проглашава експерименталном. Тако су наставници
добили пуну слободу у развијању и унапређењу наставе. У том циљу је успостављена сарадња
са професорима из московске Централне музичке школе - током неколико наредних година
руски професори су држали семинаре нашим наставницима и радили додатно са талентованим
ђацима.
Почетком шездесетих година учињени су и 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 зграду у
Кондиној улици број 6, где се и данас налази. Нов, наменски грађен простор, омогућио је
квалитетнију наставу, као и увођење нових инструменталних класа - флауте и кларинета. Јавни
наступи наших ђака постају све чешћи - одржавају се концерти у основним школама, месним
заједницама и другим друштвеним институцијама. Интензивира се и учешће ђака на
републичким и савезним такмичењима, као и на музичким фестивалима. За тако богату и
успешну делатност, школа добија и посебна друштвена признања. Најзначајнија су Награда
града Београда "Доситеј Обрадовић" (1974) и Октобарска награда Скупштине општине Стари
град (1976).
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Септембра

1976.

године

школа, одлуком Скупштине града
Београда, прераста у средњу
музичку школу. Нижу се сјајни
резултати

на свим пољима

педагошког рада. У то време
гудачки одсек се

употпуњава

класама виоле и контрабаса.
Почиње

богатије

неговање

камерног, оркестарског и хорског
музицирања,
долази

чији

осамдесетих

процват
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. Професори и ђаци су радили са великим ентузијазмом, развијајући све форме
музицирања – од солистичког и камерног до камерне опере. Камерна опера "Др Војислав
Вучковић" је била прва ученичка опера те врсте у Србији. Током свог постојања је поставила
седам оперских представа које су одигране 150 пута у више градова Србије.

Од средине осамдесетих покреће се сарадња са музичком школом из Ријеке, а затим
суботичком и приштинском (1986) и панчевачком (1988) школом. Године 1989. је остварена
сарадња са Музичке школе 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".
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Деведесете године карактеристичне су по великом и успешном учешћу наших ђака на
домаћим, и нарочито, међународним такмичењима. Пажњу музичке јавности привлачи и велика
пролазност наших ученика на пријемним испитима за музичке академије у земљи и
иностранству - како нам сведоче обрађени статистички подаци из тог времена, две трећине
наших матураната успешно полаже пријемне испите за даље школовање. Од краја
деведесетих
трубача)

покрећемо отворена такмичења (соло певача, хармоникаша, клавириста,

која ће окупити велики број учесника током неколико наредних година свога

постојања. Овај период многи памте и по бројним радним зимовањима и летовањима, која су
организована у виду интензивних вишедневних курсева солистичког, камерног и оркестарског
музицирања.
Од 2000. године до данас у школи се активно ради на адаптацији радног простора, који је
услед великог прилива ђака постао стешњен. На тај начин је обезбеђено неколико нових
учионица за индивидуалну наставу, а то је омогућило и отварање нових инструменталних
класа - трубе, тромбона и гитаре. Школа је интензивирала свој продор у медијски простор и
јавни музички живот Београда.

У реновираној концертној сали школе се приређују бесплатни концерти домаћих и страних
професионалних музичара чиме је обогаћен не само школски, већ и београдски музички
простор. Организују се курсеви познатих уметника и професора из земље и иностранства.
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. Иницирамо и
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сарадњу са другим музичким школама из чега проистичу гостовања у другим срединама, као и
заједничка извођачка остварења, попут концерта који је имао велики одјек у нашој културној
јавности, а на коме је изведена "Кармина Бурана" Карла Орфа.
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 и 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, хармоникаш Александар Николић, соло-певачи Никола
Мијаиловић, Анета Илић, Александра Ангелов, композитори Милан Михајловић, Властимир
Трајковић, Андрија Галун, Катарина Миљковић, Светлана Кресић, 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.
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3. Ресурси школе
3.1. Ученици
Основни ресурс школе чине ученици. У школској 2016/17. уписано је 510 ученика у школу за
основно музичко образовање (ОМШ) и 94 ученика у средњу музичку школу (СМШ).
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), за соло-певање, гитару и хармонику.

РАЗРЕД →

први

други

трећи

четврти

пети

шести

ОДСЕК

УКУПНО

Клавир

54

33

43

36

37

33

236

Гудачи

18

30

20

21

18

19

126

Дувачи

16

14

17

8

7

5

67

Хармоника

9

7

8

4

3

4

35

Гитара

5

4

18

3

5

1

36

4

6

106

94

Солопевање
Укупно

10
106

72

8

70

62

510

Ученици у СМШ похађају четири разреда и стичу четврти степен стручности.

РАЗРЕД →

први

други

трећи

четврти

ОДСЕК

УКУПНО

Клавир

6

5

7

5

23

Гудачи

6

6

4

5

21

Дувачи

2

3

5

2

12

Хармоника

3

1

2

3

9

Гитара

3

3

3

3

12

Соло-певање

5

5

5

2

17

Укупно

25

23

26

20

94

Посебан сегмент нашег образовно-васпитног рада посвећен је Музичкој играоници. Она
ради у два нивоа која похађају деца млађег узраста од 6 до 7 година и предшколског узраста
од 7 до 8 година старости.
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3.2. Стручни кадар
Колектив је подељен на Стручна већа које чине наставници сродних предмета. Имамо 6
већа: клавирскo, гудачкo, дувачкo, хармоникашкo, соло-певачкo, гитарскo. Они обухватају
осамдесетак наставника. Сви имају високу стручну спрему, а неколико

наших колега носи

звање магистра и доктора. У школи делују два стручна сарадника: психолог и библиотекар. На
пословима административно-финансијске службе раде петоро извршиоца, а на пословима
одржавања хигијене школских просторија раде четири извршиоца.
Наставници се усавршавају кроз одобрене програме обука, стручне скупове, зимске и летње
школе, стручна и студијска путовања, акредитоване програме које остварују високошколске
установе, међународне семинаре и скупове и остале активности које сами предузимају у складу
са личним планом професионалног развоја. Неколико наставника су били аутори и
реализатори акредитованих програма стручног усавршавања.
Чланови нашег колектива су често добијали значајна друштвена и струковна признања за
свој рад. Велики професионални углед који они уживају међу струковним колегама потврђују и
позиви за учешће у жиријима на многим фестивалима музичких школа, републичким и
савезним такмичењима, Међународном такмичењу "Петар Коњовић" итд. Такође, наши
наставници активно делују у оквиру Удружења музичких педагога, а неколико њих има активну
концертну праксу.
3.3. Простор
Зграда школе се простире
на 1040 квадратних метара
подељених

на

приземље

и

четири спрата. У приземљу се
налазе зборница, секретаријат,
рачуноводство,
реферат,

ученички
канцеларија

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

кабинет.

Већина учионица је пространа,
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.
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3.4. Опрема
Школа располаже инструментратијумом који, поред
више клавира и
виоле,

пијанина, садржи бројне виолине,

виолончела,

контрабасе,

флауте,

кларинете, хорне, трубе, хармонике и

обое,

гитаре. У

школској сали поседујемо 2 концертна клавира.
Од техничке опреме су заступљени аудио и видео
уређаји

(грамофон,

Компјутером

су

телевизор,

опремљени,

цд-плејери...).
финансијска

и

административна служба, управа школе, библиотека,
као и неколико учионица за теоријску наставу. Школа
има

клима-уређаје

у

већини

учионица,

административно-управних канцелари-ја, зборници и
Свечаној сали.
Ученицима и наставницима стоје на располагању
нототека и фонотека које броје неколико хиљада
наслова нотног материјала, уџбеника,

музичких ком-

пакт 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.
3.5. Ресурси средине
Како је наша Школа смештена у самом центру престонице многе установе културног, јавног
и образовног типа су нам надохват руке и стварају велики потенцијал за развијање међусобне
сарадње. Из извештаја о остваривању Програма о културној и јавној делатности школе,
извештају о раду школе, и звештајима о раду Стручних актива види се да наши наставници и
ученици користе и унапређују тај потенцијал кроз организацију и реализацију бројних концерата
и наступа. Наведимо неке од установа са којима је у последњем циклусу Школског развојног
планирања успостављена сарадња и са којима ће, са сигурношћу можемо рећи, та сарадња
бити настављена и проширена и у следећем развојном периоду.
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Установе културе:
Коларчев народни универзитет
Београдска филхармонија
Народно позориште
Народни музеј
Етногтафски музеј
Галерија Српске академије наука и уметности
Уметнички павиљон "Цвијета Зузорић"
Културни центар Београда
Студентски културни центар
Установа културе Палилула
Дечји културни центар
Руски дом
Градска библиотека
Народна библиотека
Библиотека Чика Јова Змај
Образовне установе:
Факултет музичке уметности
ОШ „Дринка Павловић“
ОШ „Вук Стефановић Караџић“
ОШ „Стари град“
ОШ „Скадарлија“
Предшколска установа „Дамбо“
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Медији:
Радио и Телевизија Београд
Радио и Телевизија Студио Б
Политика
Блиц

4. 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.
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.
Велики број наших средњошколаца се определио да опште образовне предмете похађа по
програму предвиђеном за музичке гимназије па за њих такву наставу организујемо у заједници
са Музичком школом "Станковић", у просторијама те музичке школе у Дечанској улици број 6.
За најмлађе полазнике школе организована је настава у музичкој играоници. Ниво 1 уводи
децу (узраста од 6 до 7 година) у свет музике, кроз игру, певање и покрет. Ниво 2 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 које сами одаберу. 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.
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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 овенчани
бројним наградама и обогаћени вредним искуствима и доживљајима.
Школа организује два такмичења међународног карактера: за клавир и хармонику.
Поред додатне, организује се и допунска настава. Потреба за допунским радом утврђује се
током редовне наставе уколико ученици имају недовољне оцене из појединих предмета. За
ученике који имају развојне тешкоће организује се индивидуална допунска настава.
На крају године ученици (и у нижој и у средњој школи) полажу испите из предмета за које је
то предвиђено планом и програмом. Сви испити се обављају пред трочланом комисијом,
састављеном од наставника, стручних за област из које се испит обавља. Ученици завршног
разреда средње школе на крају школовања полажу матурски испит. Матурски испит се састоји
од практичног дела (свирање или певање припремљеног програма) 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
(инструмент или соло-певање), 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.
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Школа организује екскурзије и студијска путовања. Посете Грчкој, Чешкој, Словачкој,
Аустрији, Мађарској, Италији, које су за многе биле први кораци ван наше земље, оставиле су
неизбрисиве трагове у сећањима наших матураната.

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, 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.
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Наши наставници такође учествују у концертном животу школе - скоро сваке године се
одржава концерт на коме они наступају и који изазива велико интересовање и колега и ученика
и родитеља.

Изузетну пажњу привлачи и новогодишња представа за најмлађе, коју већ годинама
припремају заједно наставници и ђаци.
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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 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.

5. Задаци школе
Кроз остваривање програма образовно-васпитног рада у ОМШ и СМШ Школа:
 развија музичку и естетску културу код деце и омладине,
 припрема најдаровитије ученике ОМШ за даље музичко образовање,
 оспособљава ученике СМШ за занимања IV степена стручности
музичке струке и за даље – више и 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, развијајући дух
интернационализма.
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6. Специфичности 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.

Мисија
Наша установа, у срцу Београда, ученике води кроз предшколско,
осно- овно и средње музичко образовање. Трудимо се да будемо
модерна и занимљива школа која уважава индивидуалне
особености сваког ђака, али га учи и другарству, социјалној
толеранцији и хуманости. Пружамо знање и вештину, подстичемо
креативност и уливамо самопоуздање и сигурност, припремајући
наше ђаке за оно што их чека када закораче у свет одраслих.

Визија
Желимо да будемо школа која, користећи интернационална
искуства, води младе стазама музике, подржава их и инспиришe,
спајајући европски квалитет и национални сензибилитет.
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7. SWOT анализа

Снаге

Слабости

-Сопствена, функционална,
наменски грађена зграда
- Богат и квалитетан
инструментаријум
- Отвореност за стручно
усавршавање
-Квалитетна подршка ученицима
изражена кроз педагошкопсихолошку сарадњу наставника и
школског психолога

-Недовољна ефикасност у
транспарентном информисању
родитеља о реализацији њиховог
добровољног финансијског учешћа
-недовољна брига о уређењу и
одржавању школског простора од
стране свих актера у школском
животу
- недовољна ефикасност у раду
школских тимова
- недовољна искоришћеност
електронских медија за обраду
педагошке документације

Могућности

Претње

-унапређење рада школских Актива
и чвршћа сарадња међу њима
-унапређење
партнерства
са
родитељима
- отварање издојеног одељења
Школе

-Недовољан прилив ученичке
популације (пад наталитета)
-Велика концентрација истородних
школа у нашем непосредном
окружењу
-Ерозија угледа наставничке
професије
-Ограничени модел финансирања
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8. Развојни циљеви
1. унапређење израде школског програма
2. унапређење планирања и припремања наставе
3. унапређење мерења и праћења квалитета школских
постигнућа
4. јачање подршке учењу
5. јачање бриге о ученицима
6. унапређење атмосфере у радном окружењу
7. унапређење партнерства са родитељима
8. обезбеђење осмишљеног и усаглашеног стручног
усавршавања директора, наставника и стручних сарадника
9. побољшање услова рада у школи обогаћивањем
техничко-материјалних ресурса
10. побољшање услова рада у школи обезбеђивањем
проширења школског простора за одвијање наставног
процеса
11. унапређење организације рада Школе
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9. План реализације развојних циљева
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ВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛСКОГ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА 2014/15 – 2016/17
Вредновање претходног трогодишњег развојног плана (који је рађен за период од 2014. до 2017.године) и анализа реализованих активности,
показала је да је највећи део активности, које су обухваћене планом у оквиру кључних области, успешно остварен. Овако позитивни резултати
дали су могућност да наредни школски развојни план буде осмишљен за циклус од пет школских година, током којих ће се развијати свих седам
кључних области квалитета рада школске установе. Развојни циљеви утврђени су на основу резултата добијених:
1. анализом реализације претходног Школског развојног плана
2. анализом резултата самовредновања
3. SWOT анализом.
Током осмишљавања новог развојног плана водили смо рачуна и о одржавању континуитата у развојној области РЕСУРСИ, јер је она веома
битна, ако не и витална за функционисање школе (набавка инструмената и других наставних средстава и опреме).

ОБЛАСТИ ПРОМЕНЕ ОБУХВАЋЕНЕ ШКОЛСКИМ РАЗВОЈНИМ ПЛАНОМ 2017/18-2021/22

I ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
II НАСТАВА И УЧЕЊЕ
III ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
IV ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
V ЕТОС
VI РЕСУРСИ
VII РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
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I ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Анализом реализације претходног Школскох развојног плана и SWOT анализом дошло је до одређивања приоритета у овој развојној области унапређење израде школског програма кроз унапређење надзора над радом школских Тимова и укључивање ученика у рад појединих
школских тимова (нпр, за слободне или спортске активности).

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Развојни циљ број 1: унапређење израде школског програма
Задатак број 1: унапређење надзора над радом вредновање остварености
школских Тимова
активност
именовање
координатора
задуженог за
надзор над радом
Тимова
присуство
координатора
састанцима Тимова
извештај о раду
Тимова

време активности
септембар

носиоци
директор и НВ

критеријум успеха
именован је
координатор који ће
вршити надзор над
радом Тимова

током школске
године

координатор рада
Тимова

Координатор је
Записници са састанка
присутан на минимум Тимова
70% састанака Тимова
израђен је и
Записник Колегијума
презентован извештај
о раду Тимова

крај школске године координатор рада
Тимова

инструмент
Записник са НВ

време
септембар

носиоци
Актив за ШРП

на крају
сваког
полугођа
јун

помоћник
директора
Колегијум

Задатак број 2: укључивање ученика у рад вредновање остварености
појединих школских тимова (нпр, за слободне
или спортске активности)
активност
избор ученичких
представника за
рад у појединим
Тимовима
учешће ученичких
представника у
раду појединих
Тимова

време активности
септембар

носиоци
Ученички
парламент

критеријум успеха
инструмент
време
изабрани су ученички Записник са састанка септембар
представници за рад у Ученичког парламента
појединим Тимовима

током школске
године

ученици у школским ученички
Тимовима
представници активно
делују у појединим
школским Тимовима

24

записници са
састанака школских
Тимова

током
школске
године

носиоци
стручни сарадник

стручни сарадник

II НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Самовредновање у овој области је обављено школске 2014/15. године. На основу резултата самовредновања ово је област у којој је нови
остварености 2. Зато сматрамо да је потребно да се унапреди планирање и припремање наставе кроз повећање броја одржаних угледних и/или
огледних часова, синхронизацију периодичних провера знања ученика, увођење заједничког тематског планирања на
инструменталним Активима и заједничко планирање учешћа на Фестивалу ЗМБШС и Републичком такмичењу.

НАСТАВА И УЧЕЊЕ
Развојни циљ број 2: унапређење планирања и припремања наставе
Задатак број 1: повећање броја одржаних вредновање остварености
угледних и/или огледних часова
активност
планирање угледних
и/или огледних
часова
одржавање угледних
и/или огледних
часова

време активности
септембар

носиоци
школски Активи

током школске
године

наставници

Задатак број 2: синхронизација
провера знања ученика
активност
време активности
индивидуално
септембар
планирање
периодичних
провера ученичког
знања из солфеђа и
теоријских предмета
усаглашавање
септембар
индивидуалних
периодичних
провера ученичког
знања у оквиру
Актива теоретичара

критеријум успеха
направљен
је
план
одржавања
огледних
и/или угледних часова
одржан је минимум 1
час током сваког
полугођа у оквиру
сваког Актива

инструмент
време
Записник са састанка септембар
Актива

носиоци
директор,
руководиоци Актива

Записник са састанка
Актива

крај школске
године

директор
,руководиоци Актива

инструмент
индивидуални план
рада

време
септембар

носиоци
помоћник директора

Записници са састанка
Актива теоретичара

септембар

Руководилац Актива

периодичних вредновање остварености

носиоци
предметни
наставници

Актив теоретичара

критеријум успеха
направљени су
индивидуални планови
за периодичну проверу
ученичког знања из
солфеђа и теоријских
предмета
усаглашени су
индивидуални планови
за периодичну проверу
ученичког знања на
нивоу Актива
теоретичара

Задатак број 3: увођење заједничког тематског вредновање остварености
планирања на инструменталним Активима
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активност
избор тематске
области
одабир композиција

време активности
септембар

носиоци
Колегијум

септембар-октобар

инструментални
Активи

рад на одабраним
композицијама са
ученицима
организовање
заједничког концерта

током школске
године

наставници
инструмента и
камерне музике
помоћник директора

крајем првог или
током другог
полугођа

критеријум успеха
тематска област је
одређена
адекватне композиције
су одабране

инструмент
записник са састанка
Колегијума
записник са састанака
инструменталних
Актива
композиције се обрађују дневници рада
на часовима

време
септембар

носиоци
директор

септембароктобар

руководиоци Актива

организован је
заједнички тематски
концерт

крај школске
године

директор,
руководиоци Актива

извештаји
инструменталних
Актива

током школске руководиоци Актива
године

Задатак број 4: заједничко планирање учешћа на вредновање остварености
Фестивалу ЗМБШС и Републичком такмичењу
активност
аудиција у оквиру
појединачних
инструменталних
Актива
заједничка аудиција
свих
инструменталних
Актива
Израда коначне
листе такмичара

време активности
носиоци
пре зимског распуста инструментални
Активи

критеријум успеха
одржана аудиција

инструмент
записник са састанка
Актива

време
фебруар

носиоци
руководиоци
инструемнталних
актива

пре зимског распуста руководиоци Актива

одржана аудиција

записник са састанка
Актива

март

Колегијум

март текуће школске директор,
године
Колегијум

сачињена коначна
листа такмичара

записник са састанка
Колегијума

март

директор
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III ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
На основу показатеља квалитета школских постигнућа из Приручника за самовредновање (област 3) утврдили смо даје потребно развијање у
области унапређење мерења и праћења квалитета школских постигнућа кроз унапређење евиденције и праћења постигнутог успеха ученика
на пријемном испиту за упис у СМШ, унапређење евиденције и праћења постигнутог успеха матураната на пријемном испиту за упис
на факултет, унапређење евиденције и праћења постигнутог просечног успеха ученика по предметима, класама, одсецима и
разредима

ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Развојни циљ број 3: унапређење мерења и праћења квалитета школских постигнућа
Задатак број 1: унапређење евиденције и вредновање остварености
праћења постигнутог успеха ученика на
пријемном испиту за упис у СМШ
активност
Прикупљање и
сортирање
информација о
успеху ђака на
пријемном испиту
за упис у СМШ
Обрада података и
формулисање
резултата уз
поређење са
претходним
годинама

време активности
септембар

носиоци
административни
радник

критеријум успеха
прикупљено и
сортирано 100%
информација

инструмент
електронски извод
из"Галиса"

време
септембар

октобар

стручни сарадник

обрађено 100%
информација и
формулисани
резултати уз
поређење са
претходним
годинама

Извештај стручног октобар
сарадника о
резултатима
пријемног испита за
упис у СМШ

носиоци
стручни сарадник

директор

Задатак број 2: унапређење евиденције и вредновање остварености
праћења постигнутог успеха матураната на
пријемном испиту за упис на факултет
активност
Прикупљање и
сортирање
информација о
успеху матураната
на пријемном
испиту за упис на
факултет

време активности
септембар

носиоци
разредне
старешине,
наставници

критеријум успеха
инструмент
прикупљено и
Записник НВ
сортирано минимум
70% информација
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време
септембар

носиоци
стручни сарадник

Обрада података и
формулисање
резултата уз
поређење са
претходним
годинама

октобар

стручни сарадник

обрађено минимум
70% информација
и формулисани
резултати уз
поређење са
претходним
годинама

Извештај стручног октобар
сарадника о
резултатима
пријемног испита за
упис на факултет

директор

Задатак број 3: унапређење евиденције и вредновање остварености
праћења
постигнутог
просечног
успеха
ученика по предметима, класама, одсецима и
разредима
активност
Прикупљање и
сортирање
информација о
просечном успеху
ученика по
предметима,
класама, одсецима
и разредима
Обрада података и
формулисање
резултата о
просечном успеху
ученика по
предметима,
класама, одсецима
и разредима

време активности
септембар

носиоци
административни
радник ,
наставници

критеријум успеха
прикупљено и
сортирано 100%
информација

инструмент
електронски извод
из"Галиса"

време
септембар

носиоци
стручни сарадник

октобар

стручни сарадник

обрађено 100%
информација и
формулисани
резултати уз
поређење са
претходним
годинама

Извештај стручног
сарадника о
просечном успеху
ученика по
предметима,
класама, одсецима
и разредима

октобар

директор
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IV ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Самовредновање у овој области је обављено школске 2014/15.године. На основу резултата самовредновања ово је област у којој је ниво
остварености 4. Ипак, утврдили смо да има места за развијање оних активности које су слабије од просека процењене како од наставника, тако и
од родитеља и ученика и то у области јачање подршке учењу кроз унапређење учења коришћењем алтернативних извора (интернет,
литература, концерти)и јачање бриге о ученицима помоћу организовања помоћи ученицима слабог материјалног стања.

ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Развојни циљ број 4: јачање подршке учењу
Задатак број 1: унапређење учења коришћењем вредновање остварености
алтернативних
извора
(интернет,
литература, концерти)
активност
Упућивање ученика
на коришћење
алтеративних
извора као помоћ
при учењу
Подстицање
ученика да посећују
концерте

време активности
током школске
године

носиоци
наставници

током школске
године

наставници,
библиотекари

критеријум успеха
Минимум 10%
ученика користи
алтернативне
изворе као помоћ
при учењу
Минимум 5%
ученика СМШ иде
на концерте

инструмент
Педагошка
докуменрација
наставника

време
током школске
године

носиоци
директор,
помоћник
директора

Извештај о групном
посећивању
концерата

током школске
године

Актив за ШРП

инструмент
записник стручног
сарадника

време
током школске
године

носиоци
директор

записник са
састанка Тима за
програм социјалне
заштите

током школске
године

стручни сарадник

записник са
састанка Тима за
програм социјалне
заштите и
Ученичког
парламента

током школске
године

директор,
стручни сарадник

Развојни циљ број 5: јачање бриге о ученицима
Задатак
број
1:
организовање
помоћи вредновање остварености
ученицима слабог материјалног стања
активност
идентификација
ученика слабог
материјалног стања
Осмишљавање
начина помоћи за
ученике слабог
материјалног стања

време активности
током школске
године

носиоци
наставници,
стручни сарадник

Организовање
школске акције за
пружање помоћи
ученицима или
њиховим
породицама

током школске
директор,
године (по потреби) Тим за програм
социјалне заштите,
Ученички
парламенр

током школске
Тим за програм
године (по потреби) социјалне заштите

критеријум успеха
Ученици слабог
материјалног стања
су идентификовани
Израђен је план за
помоћ ученицима
слабог материјалног
стања
(по потреби)
организована акција
за пружање помоћи
ученицима слабог
материјалног стања
(по потреби)
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V ЕТОС
Самовредновање у овој области обављено је школске 2015/16.године. На основу резултата самовредновања ЕТОС је област у којој је ниво
остварености 4. Закључили смо да постоји потреба за даљом реализацијом активности у области унапређење атмосфере у радном окружењу кроз
повећање бриге о уређењу и одржавању школског простора и унапређење партнерства са родитељима кроз унапредити рад Савета
родитеља и транспарентно информисање родитеља о реализацији њиховог финансијског учешћа.

ЕТОС
Развојни циљ број 6: унапређење атмосфере у радном окружењу
вредновање остварености
Задатак број 1: повећање бриге о уређењу и
одржавању школског простора
активност
формирање свеске
за примедбе и
предлоге у вези
радног окружења
коришћење свеске
за примедбе и
предлоге у вези
радног окружења

време активности
септембар

носиоци
административни
радник

током школске
године

наставници

редовно
одржавање
чистоће у
учионицама

током школске
године

помоћни радници

критеријум успеха
постоји свеска за
примедбе и
предлоге у вези
радног окружења
наставници
користе свеску за
примедбе и
предлоге у вези
радног окружења
учионице су чисте
и уредне

инструмент
свеска за
примедбе и
предлоге

време
септембар

носиоци
помоћник
директора

свеска за
примедбе и
предлоге

август

помоћник
директора

листа одржавања
коју испуњавају
помоћни радници
и визуелни увид

на крају сваке
радне недеље

наставници

време
током школске
године

носиоци
стручни сарадник

током школске
године

стручни сарадник

Развојни циљ број 7: унапређење партнерства са родитељима
вредновање остварености
Задатак број 1: унапређење рада Савета
родитеља
активност
отвореност
састанака Савета
родитеља за све
заинтересоване

време активности
током школске
године

носиоци
Савет родитеља

осмишљавање
сугестија и
предлога о раду
Школе од стране
Савета родитеља

током школске
године

Савет родитеља

критеријум успеха
Подстицање
присуства свих
заинтресованих
родитеља на
састанцима СР
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инструмент
Позив и
обавештење о
терминима
одржавања
састанака СР

Задатак број 2: транспарентно информисање
родитеља о реализацији њиховог
финансијског учешћа

вредновање остварености

активност
израда извештаја о
реализацији
родитељског
финансијског
учешћа
Истицање
извештаја на
огласној табли за
родитеље

критеријум успеха
постоји извештај о
реализацији
родитељског
финансијског
учешћа
извештај је
доступан
родитељима

време активности
крај школске
године

носиоци
директор,
рачунополагач

септембар

административни
радник
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инструмент
извештај о
реализацији
родитељског
финансијског
учешћа
визуелна провера

време
август

носиоци
Актив за ШРП

септембар

Актив за ШРП

VI РЕСУРСИ
Анализом реализације претходног Школскох развојног плана и SWOT анализом закључили смо да треба одржати континуитет са претходним
развојним циклусом. То ће се оствариватиобезбеђењем осмишљеног и усаглашеног стручног усавршавања кроз усавршавање директора,
наставника и стручних сарадника у складу са потребама савремене школе, побољшањем услова рада у школи обогаћивањем техничкоматеријалних ресурса кроз набавку нових инструмената, нотног материјала и музичке литературе потребне за наставу и ИТ опреме и
побољшањем услова рада у школи обезбеђивањем проширења школског простора за одвијање наставног процеса кроз рад на отварању
издвојеног одељења Школе.

РЕСУРСИ
Развојни циљ број 8: обезбеђење осмишљеног и усаглашеног стручног усавршавања директора, наставника и стручних
сарадника
вредновање остварености
Задатак број 1: усавршавање директора,
наставника и стручних сарадника у складу са
потребама савремене школе
активност
израда личних
планова стручног
усавршавања
одабир семинара
на састанцима СА

време активности
јун

носиоци
наставници

јун

Стручни активи

формирање листе
семинара за
следећу школску
годину
обезбеђивање
финансијских
средстава за
семинаре

август

Тим за стручно
усавршавање

током школске
године

директор

присуство на
семинарима

током школске
године

наставници

критеријум успеха
израђено минимум
70% личних
планова
сви Стручни активи
имају сачињене
листе одабраних
семинара
постоји листа
одабраних
семинара на
школском нивоу
обезбеђена
финансијска
средства за
минимум 2
семинара годишње
минимум 70%
наставника
присуствовало
семинарима

32

инструмент
извештај
руководилаца
Стручних актива
записници са
састанака
Стручних актива

време
јун

носиоци
помоћник
директора

јун

руководиоци
Стручних актива

записник са
састанка Тима за
стручно
усавршавање
годишњи извештај
финансијске
службе

август

помоћник
директора

крај календарске
године

директор

сертификати са
семинара и
извештај о
стручном
усавршавању

август

директор

Развојни циљ број 9: побољшање услова рада у школи обогаћивањем техничко-материјалних ресурса
вредновање остварености
Задатак број 1: набавка нових инструмената
активност
извршити попис
постојећих
инструмената
направити листу
приоритета
набавке

време активности
крај календарске
године

носиоци
пописна комисија
за инструменте

критеријум успеха
извршен је попис
инструмената

инструмент
пописне листе

време
јануар

носиоци
помоћник
директора

јануар

Колегијум

записник са
Колегијума

јануар

директор

обезбедити
финансијска
средства за
набавку нових
инструмената
Куповина нових
инструмената

током школске
године

директор

годишњи извештај
финансијске
службе

крај календарске
године

директор

током школске
године

директор

постоји листа
приоритетних
набавки
инструмената
обезбеђено је 50%
потребних
средстава за
набавку
инструмената
набављено 50%
потребних
инструмената

извештај
директора

крај школске
године

школски одбор

Задатак број 2: набавка нотног материјала и
музичке литературе потребне за наставу

вредновање остварености

активност
направити списак
нотног материјала
и музичке
литературе,
потребних за
наставу
обезбедити
финансијска
средства за
набавку нових
инструмената
Куповина нотног
материјала и
музичке
литературе,
потребних за
наставу

време активности
септембар

носиоци
Руководиоци
стручних Већа,
библиотекар

критеријум успеха
постоји списак
нотног материјала
и музичке
литературе коју је
потребно набавити

инструмент
увид у списак

време
крај школске
године

носиоци
помоћник
директора

током школске
године

директор

годишњи извештај
финансијске
службе

крај календарске
године

директор

током школске
године

библиотекар

обезбеђено је 50%
потребних
средстава за
набавку
инструмената
набављено 50%
нотног материјала
и музичке
литературе,
потребних за
наставу

библиотечке
инвентарске књиге

крај школске
године

директор
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Задатак број 3: набавка ИТ опреме

вредновање остварености

активност
извршити попис
постојеће ИТ
опреме
формирање листе
приоритета за
набавку ИТ опреме

време активности
крај календарске
године

носиоци
пописна комисија

критеријум успеха
извршен је попис
ИТ опреме

инструмент
пописне листе

време
јануар

носиоци
помоћник
директора

јануар

Колегијум

записник са
Колегијума

јануар

помоћник
директора

Обезбеђивање
финансијских
средстава за
набавку ИТ опреме
куповина потребне
ИТ опреме

током школске
године

директор

годишњи извештај
финансијске
службе

крај календарске
године

директор

током школске
године

директор

постоји листа
приоритетних
набавки ИТ
опреме
обезбеђено је 50%
потребних
средстава за
набавку ИТ опреме
набављено 30%
потребне ИТ
опреме

извештај
директора

крај школске
године

школски одбор

Развојни циљ број 10: побољшање услова рада у школи обезбеђивањем проширења школског простора за одвијање
наставног процеса
вредновање остварености
Задатак број 1: Рад на отварању издвојеног
одељења Школе
активност
Успостављање
контакта са
надлежнима у
Општини
Палилула
Проналажење
погодног простора
за издвојено
одељење
Израда елабората
за отварање
издвојеног
одељења

време активности
2017/18

носиоци
Директор

критеријум успеха
остварен контакт
са надлежнима у
Општини
Палилула

инструмент
записник са
састанка
Колегијума или
Школског одбора

време
2017/18

носиоци
Актив за ШРП

2017/18

Директор

Актив за ШРП

Директор

записник са
састанка
Колегијума или
Школског одбора
записник са
састанка
Колегијума или
Школског одбора

2017/18

2018/19

простор за
издвојено
одељење
пронађен
Елаборат израђен

2018/19

Актив за ШРП
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VII РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
SWOT анализом и сагледавањем тренутне организационе ситуације у школи, одлучено је да се унапређује организација рада Школе кроз
униформисање педагошке документације у електронском облику, стварање електронског архиве школске документације,
униформисање образаца за евиденцију тачака за интерне часове и унапређивање рада школских Актива.

РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗВЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
Развојни циљ број 11: унапређење организације рада Школе
вредновање остварености
Задатак број 1: униформисање педагошке
документације у електронском облику
активност
осмишљавање
форме електронске
документације
израда
електронских
формулара за
педагошку
документацију
обука запослених
за примену еформулара за
педагошку
документацију
вођење/ажурирање/
кориговање
педагошке
документације

време активности
септембар

носиоци
стручни сарадник

критеријум успеха
100% остварености
активности

инструмент
увид у материјал

време
септембар

носиоци
помоћник
директора

септембар

административни
радник

100% остварености
активности

увид у материјал

септембар

помоћник
директора

континуирано
током школске
године

помоћник
директора,
руководиоци
Актива

минимум 1 обука у
току школске године

записник са
састанака
Стручних актива

на крају сваког
полугођа

директор,
помоћник
директора

континуирано
током школске
године

наставници

педагошка
документација се
редовно
води/ажурира/коригује

извештаји о увиду
у педагошку
документацију

континуирано
током школске
године

помоћник
директора,
руководиоци
стручних актива

време
крај I и II полугођа

носиоци
директор

крај I и II полугођа

директор

Задатак број 2: стварање
архиве школске документације
активност
прикупљање
електронске
школске
документације
обрада материјала

електронског вредновање остварености

време активности
континуирано
током
школске
године

носиоци
Стручни сарадник

критеријум успеха
ажурно
обављање
активности

континуирано
током
школске
године

Стручни сарадник

ажурно
обављање
активности
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инструмент
увид у материјал
и извештај о раду
стручног
сарадника
увид у материјал
и извештај о раду
стручног
сарадника

архивирање
електронске
школске
документације

континуирано
током
школске
године

Стручни сарадник

100%
остварености
активности

увид у материјал
и извештај о раду
стручног
сарадника

крај II полугођа

директор

Задатак број 3: униформисање образаца за вредновање остварености
евиденцију тачака за интерне часове
активност
осмишљавање
образаца за
евидентирање
тачака за интерне
часове
израда образаца и
формирање књига
за интерне часове
за сваки Стручни
актив
ажурно и тачно
попуњавање
образаца
контрола ажурног и
тачног попуњавања
образаца за
интерне часове

време активности
почетак школске
године

носиоци
Колегијум

критеријум успеха
100% остварености
активности

инструмент
записник са
састанка
колегијума

време
септембар

носиоци
директор

почетак
године

административни
радник

100%
остварености
активности

увид у материјал

септембар

помоћник
директора

наставници

100% остварености
активности

увид у материјал

руководиоци
Стручних актива

руководиоци
Актива

100% остварености
активности

извештај
руководиоца
стручних актива

континуирано
током школске
године
крај I и II полугођа

школске

континуирано
током школске
године
континуирано
током школске
године

директор

Задатак број 4: унапређивање рада школских вредновање остварености
Актива
активност
конкретизација
организационих
активности у
стручним активима
за текућу школску
именовање
асистената
руководилаца
стручних актива за
различите
организационе
активности

време активности
почетак школске
године

носиоци
директор,
стручни активи

критеријум успеха
организационе
активности су
формулисане

инструмент
записници са
састанака
стручних актива

време
септембар

носиоци
директор

почетак школске
године

директор

именовани су
асистенти
руководилаца
стручних актива

записник са
седнице НВ

септембар

директор
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евалуација
успешности рада
асистената
руководилаца
стручних актива за
текућу школску
годину

крај школске
године

директор,
Колегијум

евалуиран је рад
асистената
руководилаца СА за
текућу школску годину

Београд, 13.06.2017.

записник са
састанка
Колегијума

август

директор

Актив за школско развојно планирање
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