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На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник 

РС“ бр. 88/2017 и 27/2018), члана 2., 3. и 4. Правилника о наставном плану и програму 

основног музичког образовања и васпитања (“Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 

5/2010),  те члана 48. Статута Основне музичке школе у Кањижи, Школски одбор Основне 

музичке школе у Кањижи, на својој V седници одржаној дана   .09.2018. године Одлуком АД/3 

доноси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА 

ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ у КАЊИЖИ 

за школску 2018/2019. годину 

 

 

 

 

 

I УВОД 
 

Рад Основне музичке школе (у даљем тексту: Школа) у Кањижи, и у школској 2018/2019. 

години одвијаће се у складу са одредбама Закона о основној школи, Закона о основама 

система образовања и васпитања и Наставног плана за основно музичко образовање и 

васпитање, са посебним нагласком на остваривању оних циљева и задатака образовно - 

васпитног рада који су утврђени у члану 8. Закона о основама система образовања и 

васпитања. 

 

Наставни план и програм рада у Школи остварује се на  српском и мађарском наставном 

језику, у складу са одредбама  члана 5. Закона, и то у оквиру  шестогодишњег, односно 

четворогодишњег и двогодишњег музичког образовања. 

 

Годишњим планом се обезбеђује остваривање свих активности у овој школској години, па 

тако и оних које су ушле у Развојни план и Акциони план самовредновања. 

 

 

 

II   УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ 
 

 

2.1.      Статусни услови 

 

Школа је самостална од 01.09.2001. године и као таква самостално врши и обавља све задатке  

који произилазе из Закона, Наставног плана, односно Плана рада. Наставни план се у складу 

са Законом о основама система образовања и васпитања остварује у оквиру двогодишњег, 
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четворогодишњег и шестогодишњег образовања у Кањижи, са издвоjеним одељењем у 

Хоргошу. 

Школа је регистрована као установа у Привредном суду у Суботици под бројем  FI 1892/2001 

13.08.2001. (Трговински суд 2671/2002), усклађивање са Законом и Уредбом FI 21/12 од 

02.03.2012. 

Шифра делатности је 8520. 

Матични број школе у Регистратури јединице разврставања је: 08733295. 

ПИБ број: 100870560. 

 

2.2.   Просторни и материјално - технички услови 

 

Објекти 

 

У школској 2018/2019. години наставни план и програм се остварује у следећим објектима: 

-  у  згради Школе у Кањижи, ул. Николе Тесле бр. 2  

- у згради Општинске организације Народне технике бр. 4. на основу уговора о уступању 

пословних простора на коришћење. 

-  у згради Дома културе, Дамјанићева бр. 2 на основу уговора број 404-255/2014/I-A од 

30.06.2014.године. 

-  у згради Дома културе у Хоргошу - издвојено одељење 

-  у Малим Пијацама у згради Месне Заједнице, у Орому и у Трешњевцу у згради Основне 

школе. 

 

Зграда школе 

 

Зграда Школе се налази у Кањижи, ул. Николе Тесле бр. 2., у јавној својини са правом 

коришћења Основне музичке школе Кањижа. Објекат је саграђен око 1900. године од 

мешовитог материјала, 1991. године  адаптиран средствима локалне самоуправе (промена 

кровне конструкције, олука итд.) и прикључен је на градски гасовод  (грејање). Из сопствених 

средстава окречена је у августу 2001. године. У лето 2002. године  из средстава локалне 

самоуправе обављено је фарбање прозора, а у току школске 2002/2003. године урађени су 

радови на одводу кишнице, као и фарбање фасаде зграде музичке школе. У школској 

2010/2011. години рађене су ситне поправке у виду делимичног кречења, отклањање хаварије 

на одводној канализационој мрежи, бетонирање оштећеног тротоара у дворишту, као и радови 

на отклањању последица прокишњавања на крову школе. 2013/2014 обављено је унутрашње 

кречење и фарбање столарије из средстава локалне самоуправе. У августу шк.  2014/2015 

године замењени су прозори и врата у ходнику школе. У току октобра 2017. Године извршена 

је замена крова зграде школе из новчаних средстава добијених од стране Покрајинског 

секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице на 

основу конкурса. 

Корисна површина зграде је укупно 342 м2 што обухвата пет учионица за индивидуалну 

(инструменталну) и две за групну (солфеђо) наставу, административни простор, санитарни 

чвор  и споредне просторије. Учионице су снабдевене потребним инструментима за наставу. 

У овом објекту се изводи индивидуална настава на одсецима: клавир, хармоника,  флаута, 

кларинет и соло певање, групна настава из хора, оркестра, камерне музике, као и разредна 

настава солфеђа и теорије музике. У једној од већих учионица одвија се настава хора и 

оркестра. Такође се ту одржавају часови за полазнике музичког забавишта и за групу 

полазника припремног одељења. Постоје одговарајући инструменти за корепетицију 

ученика, а постојеће просторије користе се и за одржавање  јавних часова и родитељских  

састанка, као и за интерне концерте. Међутим, због недовољног броја учионица, од школске 

2009/2010. године, настава се одвија и у згради Народне технике, где школа привремено 
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користи 3 просторије. Од 30.06.2014. године школа користи и  три просторије које се налазе у 

згради Дома културе. 

 

Објекат за рад издвојеног одељења 

 

Рад у издвојеном одељењу у Хоргошу се организује у Дому културе у Хоргошу. 

Настава  у издвоjеном одељењу се изводи за децу из Хоргоша и Малих Пијаца на одсецима 

клавир, хармоника и дрвени дувачки инструменти, односно солфеђо, хор и теорија 

музике, као и за групу полазника припремног одељења. 

 

2.3      Посебни услови 

 

Због недостатка концертне сале приликом одржавања концерата, принуђени смо да користимо 

салу Дома уметности у Кањижи (са концертним клавиром “Förster”) капацитета 300 седишта, 

на гасно централно грејање, a повремено и свечану салу градске куће. 

Оптимално решење за матичну школу, било би када би иста имала сопствену концертну  салу,  

која би била намењена како за одржавање концерата, тако и за одржавање семинара, интерних 

и јавних часова, родитељских састанака, а осим тога перманентно би се користила за пробе 

оркестра и хора, који сада раде у веома скученом простору.  

Решење овог недостатка сада је већ на помолу, наиме, школа је уз помоћ Локалне самоуправе 

откупила кућу у суседству која се налази на заједничкој порти школе, а чијим ће се рушењем у 

будућности наћи место за изградњу новог крила школе.  

 

     2.4.     Наставна средства 

 

Школа располаже потребним наставним средствима за извођење наставе према Наставном 

плану и несметано остваривање циљева и задатака предвиђених Законом (одговарајући 

инструменти за сваки одсек, неопходна литература, очигледна наставна средства итд.). 

У Школи се користе уџбеници и наставна средства у складу са одредбама члана  102. Закона. 

 

2.5. Опрема и намештај  

 

Свака учионица је опремљена неопходном опремом и намештајем за несметано извођење 

наставе, а такође постоји и солидна приручна и стручна библиотека (нототека - укупно 928 

нота). 

Школа има  26  хармоникa (од 60 до 120 басова са мелодијским басовима и три  дугметаре), 9 

пијанина, 4 клавира, 4 електрична клавира,  3 гитаре, 1 тимпан,  8 виолончела, 4 флауте, 4 

кларинета, 5 виолина, 1 контрабас, 2 синтисајзера, 1 виолу, удараљке  и остале музичке 

инструменте. 

 

 

III   КАДРОВСКИ УСЛОВИ 
 

 

3.1. Наставни кадар 

У школској 2018/2019. години у Школи је запослено: 

- 6 наставника клавира и корепетитора: од којих 2 са високом школском спремом, 2 са вишом 

и 2 са средњом стручном спремом.   

- 4 наставника хармонике: од којих три са високом школском и један са вишом школском 

спремом.  

-  1 наставник виолине са одговарајућом стручном спремом и стручним испитом, на одређено 

време 
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- 1 наставник виолончела са одговарајућом стручном спремом без стручног испита на 

неодређено време 

- 3 наставника за дрвене дувачке инструменте. Две  са високом стручном спремом  и стручним 

испитом на неодређено време. Један са средњом стручном спремом  на одређено време.  

-  2  наставника гитаре  са средњом стручном спремом, на одређено време.  

- 2  наставника солфеђа – са високом школском спремом једна је примљена на неодређено а 

друга је  на одређено време.   

-  1 наставник соло певања са одговарајућом стручном спремом на одређено време која обавља 

и послове наставника клавира; 

У односу на 178 уписаних ученика на инструменталној настави је према норми часова 

ангажовано укупно 19 наставника.  
 Табела бр. 1. 

Р. 

Бр. 

Презиме и име Назив радног 

 места  

Укупан 

радни 

стаж 

Степ. 

стр. 

спр. 

Статус 

радног  

одн. 

Струч- 

ност 

1. Буш Аћимчев Јудит Наставник клавира и 

корепетитор 

16 VII одрeђ. да 

2. Томишић Сања Наставник соло певања и 

клавира 

3 VII одређ да 

3. Палковић Елвира Наставник клавира 14 VI одређ. не 

4. Ранков Моника Наставник клавира 20 IV одређ. не 

5. Ференц Кристина Наставник клавира 9 VI одређ. не 

6. Рац Тимеа Наставник клавира  8 IV одређ. не 

7. Хајду Варади Аранка Наставник хармонике 9 VII неодређ. да 

8. Нађ Мељкути Даниел Наставник хармонике 4 VII одређ. да 

9 Перкучин Наташа Наставник хармонике 3 VII одређ. не 

10. Молнар Добо Марта Настав.  хармонике 20 VI одређ. не 

11. Киш Тамаш Наставник виолине 9 VII одређ. да 

12. Шарњаи Даниела Наставник гитаре 11 IV одређ. не 

13. Вереш Сузана Наставник гитаре 9 VI одређ. не 

14. Гуљаш Жолт Наставник виолончела и 

солфеђа 

10 VII неодређ. да 

15. Рафаи Беата Наставник флауте 11 IV одређ. не 

16. Ваштаг Иштван Наставник кларинета 7 VII неодређ. да 

17. Асталош Алфред Наставник кларинета 12 VII  неодређ. да 

18. Нађ Мељкути Жофиа Наставник солфеђа 3 VII одређ. да 

19. Томић Инес Наставник солфеђа  5 VII неодређ. да 

 

3.2.    Руковођење, административно - финансијско особље 

 

Руководеће и административно - финансијске послове за потребе Школе у складу са нормама 

Министарства врше: 

- Директор школе (100%),  

- Секретар школе (100%) 

- Шеф књиговодства (100%). 

- Нототекар (50%) 

- Психолог (50%) 
Сви наведени радници су у сталном радном односу осим психолога који је примљен на 

одређено време због важећих законских прописа. Сво руководствено, административно - 

финансијско особље има потребну квалификацију, а директор, секретар,  шеф ручуновоидства 

и психолог имају и положен стручни испит. 
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 Табела бр. 2 

Р. 

Бр 

Презиме и име Стручна спрема Врста 

посла 

Статус  

радног 

односа 

Радни стаж 

код посл. 

1. Томишић И. Ирина Акад. Уметн. 

општа муз.пед. 

Директор Неодр. 29 

2. Перкучин Рожа Виша екон. Шеф књиг. Неодр. 11 

3. Каткич Ђенђи Дипл. правник Секретар Неодр. 18 

4. Кормањош Новак 

Моника 

Дипл. психолог Психолог Одр. 11 

5. Ладоцки Марта Правни техн. Нототекар Неодр. 23 

 

3.3. Помоћно - техничко особље 

На основу коришћеног школског простора и осталих услова по важећој нормативи, у Школи 

су запослене две чистачице са пуним радним временом и једно лице на пословима одржавања 

објекта са половином радног времена на неодређено време. 
Табела бр. 3 

Р.бр Презиме и име Стручна 

спрема 

Врста послова Статус 

рад. Одн. 

Рад.стаж 

1. Ладоцки Марта Правни техн. Лице на пословима 

одржавања објекта 
  Неодр. 23 

2 Јанко Ержебет Основна 

школа 

Чистачица Неодр. 11 

3. Суроми Рената Пољ.произв.II

I ссс 

Чистачица Неодр. 22 

 

IV   УЧЕНИЦИ 
 

Школа обухвата децу са територије Општине Кањижа, где углавном  у великом проценту 

живе припадници мађарске националности, стога се настава изводи у складу са Законом, на 

српском и мађарском наставном језику (како у индивидуалној и групној, тако и у разредној 

настави). 

Структура родитеља ученика углавном одговара структури родитеља основних школа са 

територије Општине, пошто су полазници наше Школе, уједно  и ученици основних школа у 

Општини. 

 

4.1. Бројно стање ученика 
Бројно стање ученика по инструментима и разредима у Кањижи је следеће: 

 

Табела бр. 4.  Kaњижа 

Инструмент/ 

разред 
 

I II III IV V VI Укупно 

Клавир 14 9 7 7 8 4 49 

Хармоника 10 5 2 5 1 5 28 

Виолина 3 0 1 3 1 1 9 

Виолончело 4 2 0 2 1 2 11 

Гитара 3 4 4 4 2 6 23 

Флаута 3 2 1 4 1 2 13 

Кларинет 1 2 3 1 0 0 7 

Соло певање 1 3 0 0 0 0 4 

У к у п н о: 39 27 18 26 14 20 144 
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Табела бр. 5.  Хоргош 

Инструмент/раз 
 

I II III IV V VI Укупно 

Клавир 2 0 4 6 0 2 14 

Хармоника 3 0 0 3 1 3 10 

Виолина 3 0 0 1 0 0 4 

Виолончело 1 0 0 1 0 0 2 

Гитара 0 0 1 2 0 1 4 

Флаута 2 0 0 1 1 0 4 

Кларинет 0 1 0 2 0 0 3 

Соло певање 2 0 0 0 0 0 2 

У к у п н о: 13 1 5 16 2 6 43 

 

 

Табела бр. 6. Укупан број ученика на вокално - инструменталним одсецима 

Инструмент/ 

разред 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

V 

 

VI 

УКУПНО 

ученика 

Клавир 16 9 11 13 8 6 63 

Хармоника 13 5 2 8 2 8 38 

Виолина 6 0 1 4 1 1 13 

Виолончело 5 2 0 3 1 2 13 

Гитара 3 4 5 6 2 7 27 

Флаута 5 2 1 5 2 2 17 

Кларинет 1 3 3 3 0 0 10 

Соло певање 3 3 0 0 0 0 6 

У к у п н о: 52 28 23 42 16 26 187 

 

 

Поред наведеног при Школи ради музичко забавиште и припремно одељење. 

Табела бр. 7. 

Врста одељења Број ученика 

Музичко забавиште 10 

Припремни разред 40 

УКУПНО: 50 

 

Из напред наведеног произилази да Основна музичка школа у школској 2018/2019. години има 

укупно 237 ученика. 

Школа има два оркестра (гудачки и хармоникашки) у Кањижи и два хора, један у Кањижи, а 

други у Хоргошу, као и  камерне саставе. Корепетиција је обезбеђена свим ученицима на 

одсецима виолине, виолончела, соло певања и дрвених дувачких инструмената. Корепетицију 

врше четири наставника клавира, а по потреби и остали. 

 

 

4.2. Ученици путници 
 

Школа у односу на укупан број има 23 ученика - путника, који путују за Кањижу из:  

Мартоноша (3),   Долине (1), Орома (5) Малих  Пијаца (7), Трешњевца (7). 
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За Хоргош путују наставници који раде у издвојеном одељењу, а од школске 2008/2009 и у 

пилот-одељењима у  Трешњевцу, Орому и Малим Пијацама. Настава за ученике пилот-

одељења, одвија се у зградама основних школа, а од школске 2011/2012. године за ученике из 

Малих Пијаца у згради Месне заједнице, где школа привремено користи једну просторију. 

 

 

V    ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 
 

5.1. Организациона структура Школе 

Школа ради потпуно самостално.  

5.2.1. Организациона структура Школе 

Школа ради у две смене (пре и после подне) у зависности од распореда часова ученика у 

основним школама. 

5.3.    Календар рада 

Школа у потпуности примењује Правилник о календару образовно-васпитног рада за основне 

школе са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине за школску 2018/2019. 

годину, примењујући и члан 4. Правилника којим се Основним музичким школама дозвољава 

да изводе наставу у току шест радних дана у недељи, на шта смо принуђени због недостатка 

простора. 
 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА ЗА 

ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ 
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5.4.   Облици образовно - васпитног рада којима се доприноси  остваривању  плана и 

програма и циљева основног музичког образовања и васпитања 

 

У циљу потпунијег остваривања циљева и задатака из Наставног плана и програма основног 

музичког образовања и васпитања, Школа организује следеће посебне видове образовања и 

васпитања: 
       

5.4.1. Организује рад  камерних састава, хорова, хармоникашког и гудачког оркестра; рад са 

децом предшколског узраста – музичко забавиште, као и деце школског узраста у виду 

припремног одељења ( ученици првог и другог разреда основне школе), 

5.4.2. У погледу сарадње са родитељима и учествовања у збивањима непосредне средине, 

Школа планира следеће облике рада: 

а) одржавање јавних свечаних концерата (поводом Дана школе, а иначе и Светског 

дана музике, на крају првог полугодишта, поводом прославе Дана Светог Саве, за Дан 

жена, на крају школске године), 

 б) месечно једном организују се ђачки концерти: 
01.10.2018. у 19,00 сати - Свечани концерт поводом Дана школе – ВЕЛИКА САЛА – 

КНЕСА  

24.10.2018. – у 18,00 сати - Ђачки концерт – у Дому културе - Хоргош 

Организатори: Палковић Елвира и Перкучин Наташа  

07.11.2018. – у 18,00 сати - Ђачки концерт – ВЕЛИКА САЛА – КНЕСА 

Организатори: Томишић Сања и Нађ Мељкути Даниел 

05.12.2018. – у 18,00 сати – Ђачки концерт – ВЕЛИКА САЛА – КНЕСА 

Организатори: Буш Аћимчев Јудит  и Вереш Сузана 

06.12.2018.(четвртак) - у 18,30 – Ђачки концерт у О.Ш. „Карас Каролина“ – Мале Пијаце 

Организатори: Киш Тамаш и Перкучин Наташа 

11.12.2018.(уторак) - у 16,00 – Ђачки концерт у Трешњевцу 

Организатори: Гуљаш Жолт  и  Асталош Алфред 

13.12.2018. (четвртак)  у 18,00 - Ђачки концерт у  Дому културе у Орому 

Организатори: Асталош Алфред и Речко Жофиа 

17.12.2018. (понедељак) у 18,00 - Ђачки концерт у Дому културе - ХОРГОШ 

Организатори: Рац Тимеа и Ваштаг Иштван 

20.12.2018. (четвртак) у 19,00 сати – Свечана сала Градске куће – Концерт професора 

Основне музичке школе, Кањижа 

27.01.2019. учешће на Свечаној Академији поводом школске Славе – Свети Сава 

06.02.2019. – у 18,00 сати - Ђачки концерт – ВЕЛИКА САЛА – КНЕСА 

Организатори: Рафаи Беата, Ранков Моника  и Томишић Сања 

04.03.2018. (понедељак) у 18,00 - Ђачки концерт у Дому културе -ОРОМ 

Организатори: Нађ Мељкути Даниел  и Шарњаи Даниела 

05.03.2018. – у 18,30 - Ђачки концерт –  О.Ш. „Карас Каролина“ – МАЛЕ ПИЈАЦЕ    

Организатори:  Рац Тимеа и Киш Тамаш 
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06.03.2019. – у 18,00 сати - Ђачки концерт – ВЕЛИКА САЛА-КНЕСА 

Организатори: Буш Аћимчев Јудит, Томић Инес и Ференц Кристина 

07.03.2019.  у 18,00 - Ђачки концерт у Дому културе - ХОРГОШ 

Организатори: Палковић Елвира и Молнар Добо Марта 

03.04.2019. – у 18,00 сати - Ђачки концерт – ВЕЛИКА САЛА – КНЕСА 

Организатори: Асталош Алфред и Вереш Сузана  

10.04.2019.  у 18,00 – Ђачки концерт -  у Дому културе ХОРГОШ  

Организатори: Ваштаг Иштван  и Перкучин Наташа 

08.05.2019. – у 18,00 сати - Ђачки концерт – ВЕЛИКА САЛА – КНЕСА 

Организатори: Ференц Кристина  и  Ранков Моника 

27.05.2019. – 18,00 – Завршни концерт - ТРЕШЊЕВАЦ  

Организатори: Асталош Алфред, Нађ Мељкути Даниел  и Гуљаш Жолт 

29.05.2019.  у 18,00 – Завршни концерт – у Дому културе - ХОРГОШ  

Организатор: Палковић Елвира и Молнар Добо Марта  

03.06.2019. – у 18,00 – Завршни концерт – ОРОМ – Дом културе 

Организатор: Шарњаи Дaниела и Речко Жофиа 

04.06.2019. у 18,30 – Завршни концерт - МАЛЕ ПИЈАЦЕ – О.Ш. „Карас Каролина“. 

Организатор: Молнар Добо Марта, Перкучин Наташа, Рац Тимеа и Киш Тамаш 

05.06.2019. - у 18,00 сати – Завршни концерт – велика сала Дома уметности. Организатор:  

Вереш Сузана, Ранков Моника, Буш Аћимчев Јудит и Ференц Кристина 

12.06.2019. - у 18,00 сати – Свечани концерт –  матура - велика сала Дома уметности. 

Организатор:  Сви наставници 

 в) јавни часови - за  родитеље током школске године, 

 г) учешће на Републичком такмичењу, Фестивалу музичких школа Србије и   

            другим фестивалима или такмичењима, 

 д) дидактичке концерте за полазнике забавишта и ученике основних  

            школа током месеца маја 

            ђ) сарадњу са музичком школом из Републике Мађарске – Нађкањижа, у   

виду давања узајамних концерата, у Р. Мађарској – месец мај 2019. године, и у Кањижи 

– месец октобар 2018. године, као и размена искустава између наставника и поменутих 

школа. 

 е) појединачне и групне наступе ученика на разним манифестацијама  

           по захтеву организатора програма у граду, 

 ж) појединачне и групне наступе ученика на разним манифестацијама по захтеву 

организатора програма у другим градовима 

з) такмичења унутар школе 

Клавир: 16. мај. 2019. – 16,00 

Хармоника: 17. април 2019. – 17,00 

Гитара: 11. април 2019. – 17,00 

Дрвени дувачи: 10. април 2019. – 17,00 

Гудачи: 14. фебр. 2019. – 16,30  
и) концерата по одсецима најмање два пута годишње. 

Клавир:  -  22.11. 2018.  и  18.04.2019.  

Хармоника: -  21.11.2018. и  27.03.2019.  

Гитара: -  04.12.2018. и  30.05.2019.  

Дрвени дувачи: -  21.11.2018. и  21.02.2019.  

Гудачи: - 22.11.2018.  и  13.02.2019.   
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VI  УНАПРЕЂЕЊЕ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА 

 

1. Школа обезбеђује присуствовање наставника на семинарима и другим предавањима, 

који се организују од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

завода за унапређивање образовања и васпитања као и других стручних органа, ради 

перманентног усавршавања, неопходног у образовно - васпитном раду са ученицима.  

 2.       Школа планира да и ове године, 16. заредом, буде домаћин зимске школе 

           - интерних семинара, предвиђених за надарене ученике и све 

           наставнике, а на  којима су  предавачи врсни професори за сваки од 

           инструмената за које се организују: 

- Клавир – Шоти Собоња Емеке – Музичка школа Суботица;  

- Хармоника – мр. Војин Васовић- ФИЛУМ, Крагујевац;  

- Гитара – Бозоки Андреа, Сегедин; 

- Флаута – проф. Варга Ендре – Хевиз, Мађарска;  

- Кларинет – проф. Пете Ђерђ из Новог Сада  и проф. Нађ Тимеа – Музичка школа, 

Суботица;  

- Виолина – Зима Чаба, МШ „Исидор Бајић“, Нови Сад и Бичкеи Зита;   

- Виолончело –  Јудит Хидерхолцер Јосифовска, Себењи Жужана, Суботица и Гардиан 

Габор; 

- Соло певање – проф Херодек Ева из Суботице 

- Школа од 2012/2013 користимо Информациони систем за музичке школе “Галис“, а од 

шк. 2016/2017.године користимо програм „Доситељ“-а. 

 

 

VII РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА 
 

7.1. Програми рада 

 

7.1.1. Програм рада Наставничког већа 

Наставничко веће ради континуирано  на свим проблемима у вези наставе и рада Школе, у 

складу са Законом и одредбама Статута Школе. Седницама руководи директор Школе. 

Наставничко веће обавезно заседа на почетку и на крају школске године, односно ради 

перманентног праћења образовно - васпитног рада месечно једном, а по потреби и чешће. 

 
Табела бр. 9. 

Програмски садржај Динамика Носилац 

Организациони послови   

1. анализа припремљености објекта за почетак ш. г VIII Директор 

2. организација васпитно образовног процеса   

    - формирање одељења VIII Директор 

    - подела предмета на наставнике   

    - школски календар   

    - распоред часова   

3. организација концерата IX - VI  

4. учешће на такмичењима IX - VI Шк.одбор 

5. програмирање рада IX - VIII Директор 

    - разматрање годишњег програма рада   

    - доношење месечног плана   

    - концепција планова наставника   

6. праћење и вредновање остварених резултата I, VI, IX Директор 
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    - анализа успеха у прошлој години IX Шк.одбор 

    - анализа успеха појединих класиф. периода   

7. остваривање годишњег програма рада IX - VIII Директор 

    - анализа реализације планираног фонда часова   

    - рад стручних органа  Наставн. 

    - дидактичко - методичка заснованост часа  Наставн. 

8. унапређење васпитно - образовног процеса IX - VIII Наставн. 

    - опремање школе  Шк.одбор 

    - савремени поступци вредновања ученика  Наставн. 

9.   мотивација и стимулација ученика IX - VIII Наставн. 

10. анализа кадровских услова рада у школи V, VI Шк.одбор 

 

7.1.2. Програм рада Разредних и одељењских већа 

Разредна и одељењска већа заседају по потреби, а првенствено ради организоване припреме 

јавних наступа Школе, односно ученика. Радом оба већа руководи директор, односно лице 

кога директор за конкретну проблематику задужи. 

 

7.1.3. Програм рада Стручних већа 

У оквиру адекватних одсека формирају се  и раде стручна већа наставника инструменталне 

наставе, који својим радом усаглашавају  критеријуме који се примењују у непосредном 

образовно - васпитном раду. Председника Стручних већа бирају чланови већа. 

Табела бр.10. 

Ред 

бр. 

Садржај програма 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Ангаж. 

I         ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ВЕЋА 

1. Израда год. пл. рада            

2. Организ. техн. питања 

(саст., концерти, такмич., 

набав. учила) 

           

II        РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Организ.рада у ред. наст.            

2. Рад оркестра и хорова            

3. Рад  камерних састава            
III       ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ВЕЋИМА 

1. Утврђ. корелације међу 

сродним прогр. садрж.  

           

2. Сарадња са стручним 

друштвима и установама 

           

IV       СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1. Анализа нових програма            

2. Рационални модели припр. 

за наставу 

           

3. Учешће на семинарима            
V        АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

1. Истраж. ефикасности 

појединих облика и метода 

рада 

           

VI       ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА 

1. Периодични осврт на рад 

актива и предлагање мера за 

унапр. рада 
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7.1.4. План рада психолога школе 

 

Циљ рада 

 Психолог школе применом теоријских и практичних сазнања психологије као 

науке доприноси остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у установи у 

складу са циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа 

ученика дефинисаних Законом о основама система образовања васпитања, као и посебним 

законима. 

Полазећи од закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09 и 52/11) и одговарајућег правилника (Правилник о програму свих 

облика рада стручних сарадника, Службени лист Р. Србије – Просветни гласник Бр.1100-

00-162/2012-3), а у циљу реализације постављених циљева у музичкој школи, психолог 

Основне музичке школе у Кањижи у току школске 2018/19. године ће обављати следеће 

ЗАДАТКЕ: 

▪ Стварање оптималних услова за развој ученика и остваривање васпитно-образовног 

рада,  

▪ Учествовање у праћењу и подстицању развоја ученика, 

▪ Подршка јачању наставничких компетенција и њиховог професионалног развоја, 

▪ Учествовање у праћењу и  вредновању  образовно-васпитног рада и предлагање мера 

које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности рада 

школе, 

▪ Учествовање у праћењу и вредновању остварености општих и посебних стандарда 

постигнућа ученика и предлагање мера за унапређивање, 

▪ Подршка отворености установе према педагошким иновацијама, 

▪ Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама 

родитеља, односно старатеља,  

▪ Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним 

организацијама од значаја за установу, 

▪ Стално стручно усавршавање и праћење развоја психолошке науке и праксе.  

Табела број 11. Годишњи план рада 

Ред. 

број 
ОБЛАСТИ РАДА 

ФОНД 

ЧАСОВ

А ГОД. 

1. 
Планирање и програмирање образовно-васпитног 

рада 
88 

2. Праћење и вредновање образовно-васпитног рада 110 

3. Рад са наставницима 132 

4. Рад са ученицима 176 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 66 

6. 
Рад са директором, стручним сарадницима, 

пратиоцем ученика 
66 

7. Рад у стручним органима и тимовима 88 

8. 

Сарадња са надлежним установама, 

организацијама, удружењима и јединицом локалне 

самоуправе 
44 

9.  
Вођење документације, припрема за рад и стручно 

усавршавање 
110 
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УКУПАН ФОНД ЧАСОВА 880 

 
Табела број 12. Месечни план рада 

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

септембар 15 5 15 20 5 5 5 2.5 6 1.5 80 

октобар 6 12.5 12 21 6 5 7.5 3.5 4.5 2 80 

новембар 7 12.5 15 23.5 10 5 7.5 5.5 10 4 100 

децембар 3.5 12.5 12.5 20 6 7.5 7.5 3 5.5 2 80 

јануар 5 5 5 5 3 3 5 3 4 2 40 

фебруар 5 7 14.5 15 7.5 7.5 7.5 4 10 2 80 

март 3.5 10 12 15 5 7.5 10 4 10.5 2.5 80 

април 3.5 11 12 15 7.5 5 10 4 10 2 80 

мај 3.5 11 12 15 5 7.5 10 4 10 2 80 

јун 15 10 12 15 5 5 7.5 3 6.5 1 80 

јул 3.5 5 4.5 6 2.5 3 5.5 3.5 6 0.5 40 

август 17.5 8.5 5.5 5.5 3.5 5 5 4 5 0.5 60 

УКУПНО 88 110 132 176 66 66 88 44 88 22 880 

 

Временска артикулација више обавезује психолога у годишњем него у недељном утврђивању фонда часова 

по областима рада. 

 
 

Табела бр. 13. Радни задаци у облатима рада 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 
НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Припремање годишњег програма рада и месечних 

планова рада психолога 

 

Студијско-

аналитички рад 

До 10. септембра, 

сваког 1. у месецу 

Учешће у припреми концепције годишњег плана рада 

школе и у изради годишњег плана рада школе који се 

односе на планове и програме: 

▪ план каријерног вођења и саветовања 

▪ план здравствене превенције 

▪ план за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања 

▪ индивидуални образовни план за ученике 

▪ план сарадње са родитељима 

▪ план стручног усавршавања запослених 

Договор, анализа До 15. септембра 

Учешће у припреми развојног плана школе и плана 

самовредновања 
Договор, анализа До 15. септембра 

Учешће у изради акционих планова и предлога 

пројеката који доприносе унапређивању квалитета 

образовања и васпитања у школи 

Договор, обуке, 

анализа 

Током школске 

године 

Припремање плана сопственог стручног усавршавања 

и професионалног развоја 

Студијско-

аналитички рад 

До 15. септембра 

и током школске 

године 

2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

Учешће у праћењу и вредновању образовно-васпитног 

рада школе 

Испитивање, 

анализа, договор, 

Током школске 

године 
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дискусија 

Праћење и подстицање ученика у развоју и учењу, 

спровођење квалитативних анализа постигнућа 

ученика и информисање свих заинтересованих страна 

о резултатима анализе 

Испитивање, 

анализа, 

презентација, 

разговор, праћење 

Током школске 

године 

Праћење и вредновање примене мера 

индивидуализације и примене ИОП-а за ученике 

којима је потребна подршка 

Анализа, договор, 

разговор, праћење 

Током школске 

године 

Учешће у изради годишњег извештаја о раду 

психолога, програма здравствене превенције, програма 

каријерног вођења и саветовања, програма за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 

сарадње са породицом, стручном усавршавању 

запослених 

Анализа, извештај, 

презентација 
До 1. септембра 

Учешће у истраживањима која се спроводе у оквиру 

самовредновања рада школе (и по потреби другим 

истраживањима) 

Испитивање, 

анализа, договор, 

разговор 

Током школске 

године и по 

потреби 

3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Помоћ појединим наставницима и 

разредним старешинама у 

разумевању њихових ученика као и одабиру 

примерених васпитних и 

образовних поступака у раду с њима 

Саветодавни рад, 

консултације 

Током школске 

године 

Помоћ појединим наставницима у 

савременом психолошком 

обликпвању наставног процеса 

Саветодавни рад, 

консултације 

Током школске 

године 

Пружање подршке јачању 

наставничких компетенција у областима: 

комуникација и сарадња, конструктивно решавање 

сукоба и проблема, подршка развоју личности ученика, 

подучавање и учење, организација средине и 

дидактичног материјала... 

Саветодавни рад, 

консултације 

Током школске 

године 

Пружање подршке наставницима у 

формирању и вођењу ученичког 

колектива, указивање на психолошке узроке 

поремећаја интерперсоналних односа  одељењским 

заједницама и предлагање мера за њихово 

превазилажење. 

Саветодавни рад, 

консултације 

Током школске 

године 

Саветодавни рад, консултације и подршка 

наставницима за рад са ученицима којима је потребна 

додатна образовна подршка.Тимска израда педагошког 

профила ученика и учешће у изради ИОП-а. 

Саветодавни рад, 

консултације, 

дискусија 

Током школске 

године по 

потреби 

Консултације и подршка наставницима за рад са 

талентованим ученицима 

Саветодавни рад, 

консултације, 

дискусија 

Током школске 

године по 

потреби 

Оснаживање и подршка наставницима за рад са 

ученицима из осетљивих и маргинализованих 

друштвених група 

Саветодавни рад, 

консултације, 

дискусија 

Током школске 

године по 

потреби 

Пружање подршке наставницима у раду са ученицима 

код којих је утврђен психолошки узрок неуспеха у 

достизању образовних стандарда, појави неадаптивних 

облика понашања, и учешће у предлагању и 

предузимању мера за њихово превазилажење 

Саветодавни рад, 

консултације, 

дискусија 

Током школске 

године по 

потреби 

Пружање подршке наставницима у раду са 

родитељима, односно старатељима 

Саветодавни рад, 

консултације, 

Током школске 

године 
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дискусија 

Консултације и саветовање наставника у 

индивидуализацији наставе на основу психолошке 

процене индивидуалних карактеристика ученика и 

остварености образовних постигнућа у школи 

Саветодавни рад, 

консултације, 

дискусија 

Током школске 

године 

Оснаживање наставника за тимски 

рад кроз њихово подстицање на 

реализацију заједничких задатака, 

кроз координацију активности 

сурушних већа, тимова и комисија 

координација, 

организација 

Током школске 

године 

Пружање подршке наставницима у 

примени различитих техника и 

поступака самоевалуације 

Саветодавни рад, 

консултације, 

дискусија 

Током школске 

године 

Усмеравање наставника у креирању 

плана сурушног усавршавања и 

њиховог професионалног развоја. 

Усмеравање 
Током школске 

године 

4. РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Психолошко испитивање ученика: 

На почетку школовања у првом разреду, појединог 

ученика по потреби (у случају неуспеха у учењу, 

емоционалних проблема и развојних криза, неуротских 

реакција и 

поремећаја понашања као и за потребе 

професионалног усмеравања) 

Испитивање 

Током школске 

године, по 

потреби 

Трајно праћење, снимање и анализа 

стања процеса учења: Навике и технике учења, 

мотивација за учење и емоционалне сметње у учењу 

као и исказивању знања, 

неуспех у учењу, сарадња и сукоби ученика и 

наставника. 

Праћење, снимање, 

анализа 
 

Током школске 

године 

Праћење процеса адаптације ученика првог разреда и 

подршка ученицима у превазилажењу тешкоћа 

адаптације 

Праћење, 

саветодавни рад 

Током школске 

године 

Саветодавно-инструктивни рад са ученицима који 

имају тешкоћа у учењу, развојне, емоционалне и 

социјалне тешкоће, проблеме прилагођавања или 

понашања,  

Саветодавни рад, 

разговор 

Током школске 

године 

Подршка ученицима из осетљивих и 

маргинализованих друштвених група 

Саветодавни рад, 

разговор 

Током школске 

године 

Подршка ученицима за које се обезбеђује образовно-

васпитни рад по ИОП-у 

Испитивање, 

анализа, 

саветодавни рад 

Током школске 

године 

Идентификовање талентованих и даровитих ученика и 

пружање подршке за њихов даљи развој 

Испитивање, 

анализа, 

саветодавни рад 

Током школске 

године 

Рад са ученицима на унапређењу кључних 

компетенција, ставова и вредности потребних за живот 

у савременом друштву: стратегије учења и мотивације 

за учење, вештине самосталног учења, концепт 

целоживотног учења, социјалне вештине (ненасилна 

комуникација, конструктивно решавање проблема, 

интеркултурална комуникација и уважавање 

различитости), здрави стилови живота, вештине 

доношења одлука и другп). 

Презентација, 

интерактивне 

методе, радионице, 

организација 

Током школске 

године 

Подршка развоју професионалне каријере ученика 

професионалним информисањем и саветовањем 

Презентација, 

интерактивне 

методе, радионице, 

Током школске 

године 
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организација 

Учествовање у појачаном васпитном 

раду за ученике који врше повреду 

Правила понашања у школи или се 

не придржавају одлука директора и 

органа школе, неоправдано изостану 

са наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожавају друге 

у остваривању њихових права 

Саветодавни рад, 

разговор 

Током школске 

године 

Пружање психолошке помоћи ученику, групи или 

одељењу у акцидентним кризама 

Интервенција, 

саветодавни рад, 

разговор 

Током школске 

године 

Пружање подршке ученичком 

активизму и партиципацији у 

школском животу (учешће у раду Тима за 

координацију ученичког парламента) 

Организација, 

подршка 

Током школске 

године 

Учешће у организацији предавања, трибина и других 

активности из области превентивног ментално-

хигијенског рада 

Организација 
Током школске 

године 

5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА 

Прикупљање података од родитеља, односно 

старатеља који су од значаја за упознавање детета, 

односно ученика и праћење његовог развоја. 

Разговор 
Током школске 

године 

Саветодавни  рад са родитељима, односно 

старатељима  ученика који имају различите  тешкоће у 

развоју, учењу и понашању. 

Саветодавни рад 
Током школске 

године 

Индивидуалне консултације, информисање 

родитеља/старатеља о психолошким карактеристикама 

деце 

Консултација, 

информисање 

Током школске 

године 

Саветодавни  рад и усмеравање родитеља, односно 

старатеља чија деца врше повреду правила понашања у 

школи и којима је одређен појачани васпитни рад. 

Саветодавни рад, 

усмеравање 

Током школске 

године 

Сарадња са родитељима, односно старатељима на 

пружању помоћи ученицима који се школују по 

индивидуалном образовном плану. 

Саветодавни рад, 

консултације 

Током школске 

године 

Оснаживање родитеља, односно старатеља да 

препознају карактеристике своје деце које указују на 

њихове изузетне способности и сарадња на пружању 

подршке у проналажењу различитих могућности 

подстицања и усмеравања њиховог општег и 

професионалног развоја. 

Саветодавни рад, 

консултације, 

презентација, 

предавање 

Током школске 

године 

Пружање психолошке помоћи родитељима, односно 

старатељима чија су деца у   акцидентној  кризи. 

Саветодавни рад, 

консултације 

Током школске 

године 

Сарадња са Саветом родитеља по потреби, 

информисањем родитеља и давањем предлога по 

питањима која се разматрају на савету. 

Презентација, 

предавање 

Током школске 

године по 

потреби 

Учествовање у реализацији програма сарадње школе 

са родитељима односно старатељима ученика 

(одељењски родитељски састанци и друго). 

Организација, 

предавање, 

презентација 

Током школске 

године по 

потреби 

6. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПРАТИОЦЕМ 

УЧЕНИКА 

Сарадња са директором и стручним сарадницима на 

припреми докумената установе, прегледа, извештаја и 

анализа. 

Договор, дискусија, 

анализа, извештај, 

презентација 

Током школске 

године 

Сарадња са директором и стручним сарадницима у Организација Током школске 
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организовању трибина, предавања, радионица за 

ученике, запослене, родитеље. 

године 

Сарадња са директором и педагогом по питању 

приговора и жалби ученика и његових родитеља, 

односно старатеља на оцену из предмета и владања. 

Дискусија, разговор, 

консултација 

Током школске 

године 

Сарадња пратиоцем ученика на координацији 

активности у пружању подршке ученицима  који се 

школују по индивидуалном образовном плану. 

Саветодавни рад, 

консултације 

Током школске 

године 

Редовна размена, планирање и усаглашавање 

заједничких послова са педагогом школе. 

Дискусија, разговор, 

договор 

Током школске 

године 

7. РАД  У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА 

Учествовање у раду наставничког већа, стручних 

актива 

Извештавање, 

предавање, 

информисање 

Током школске 

године 

Учествовање у раду тимова установе који се образују 

ради остваривања одређеног задатка, програма или 

пројекта 

Организација, 

извештавање, 

предавање, 

информисање, 

дискусија и др. 

Током школске 

године 

Учествовање у раду стручних актива за развојно 

планирање и развој школског програма и педагошког 

колегијума. 

извештавање, 

предавање, 

информисање, 

дискусија и др. 

Током школске 

године 

8. САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, 

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Сарадња  са образовним, здравственим, социјалним и 

другим институцијама значајним за остваривање 

циљева образовно-васпитног рада и добробити 

ученика.   

Сви облици сарадње 
Током школске 

године 

Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном 

средином за остваривање циљева образовно-васпитног 

рада и добробити деце, односно ученика. 

Сви облици сарадње 
Током школске 

године 

Учествовање у раду стручних  удружења, њихових 

органа, комисија, одбора. 
Сви облици сарадње 

Током школске 

године 

Сарадња са психолозима који раде у другим 

установама, институцијама, организацијама, 

удружењима од значаја за остваривање образовно-

васпитног рада и добробити деце, односно ученика: 

национална служба за запошљавање, центар за 

социјални рад, домови здравља, заводи за патологију 

говора, ментално здравље и друге здравствене 

установе, институт за психологију, матични факултет, 

заводи за вредновање и унапређење образовно-

васпитног рада и др. 

Сви облици сарадње 
Током школске 

године 

9. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО 

УСАВРШАВАЊЕ 

Вођење евиденције о сопственом раду у следећој 

документацији: дневник рада психолога и  евиденција 

о раду односно психолошки досије ( картон)  ученика. 

Електронски 

дневник, досије, 

извештаји 

Током школске 

године 

Вођење евиденције, по потреби, о извршеним 

анализама, истраживањима,  психолошким 

тестирањима, посећеним активностима, односно 

часовима и др. 

Евиденција 
Током школске 

године 

Припрема за све послове предвиђене годишњим Припреме Током школске 
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програмом и оперативним плановима рада психолога. године 

Прикупљање и на одговарајући начин чување и 

заштита материјала који садржи личне податке о деци, 

односно ученицима. 

Досијеи, 

регистратори 

Током школске 

године 

Стручно се усавршава праћењем стручне литературе и 

периодике, учествовањем  у активностима струковног 

удружења ( Друштво психолога Србије, секције 

психолога у образовању, подружнице), похађањем 

акредитованих семинара, похађањем симпозијума, 

конгреса и других стручних скупова, разменом 

искуства и сарадњом са другим психолозима у 

образовању. 

Похађање семинара, 

праћење стручне 

литературе 

Током школске 

године 

 

 

 

 

VIII РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ШКОЛОМ 
 

Школом руководи директор. Врши непосредну организацију образовно-васпитног рада, 

сарађује са стручним органима Школе, са Министарством, са органима власти и  са 

родитељима. Прати и подстиче унапређивање образовно - васпитног рада, наредбодавац је у 

финансијско - материјалном пословању Школе, прати реализацију Програма рада и Наставног 

плана, као и планиране облике ваннаставних активности, те утврђује резултате рада 

појединаца и целе Школе. 

 

 

8.1. Програм рада директора Школе - Табела бр. 16. 

 

Ред 

бр. 

Садржај програма 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Ангаж. 

I          ПРОГРАМИРАЊЕ 

1. Учешће у изради ГПР            Секретар 

2. Израда мес. план. Школе и 

плана директора  

           

II         ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА 

1. Организација рада (настава, 

распор.рада, приј.стран, 

учен.) 

           

2. Израда овлаш. радника            

3. Израда расп.рада  седн., 

консулт.са стр.служб. исл 

           

III       РУКОВОДНА ФУНКЦИЈА 

1. Праћ. проп. о раду школе            

2. Пружање пом. сарадниц.            

3. Припрема седн. струч. и 

управ. органа школе 

          Секретар 

4. План.нед. и мес.рад.саст             
IV       ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА 

1. Учешће у изради прогр.  

вредновања рада школе 

           

2. Учешће у евалуацији  свих 

видова рада у шк. 
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V        ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА 

1. Указ. пед.-инструкт.пом. 

припремања (подст.за прим. 

нових технол.)  

           

2. Примена сачињ. инструм. у 

сагледавању дид. - мет. 

заснов. часова 

           

3. Иниц. рада стр. служби             

 

 Поред  Законом  утврђених  обавеза и надлежности, директор :  

- планира и организује остваривање програма образовања и васпитања; 

- стара се о осигурању квалитета и унапређивању образовно-васпитног рада; 

- стара се о остваривању развојног плана установе; 

- организује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за 

унапређивање и усавршавање рада наставника; 

- планира стручно усавршавање запослених; 

- предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног 

саветника, као и у случају недоличног понашања запосленог и његовог 

негативног утицаја на децу и ученике; 

- стара се о благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа 

управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа; 

- сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно 

педагошког већа, без права одлучивања; 

- усмерава и усклађује рад стручних органа у установи; 

- сарађује са родитељима деце, односно ученика и са другим организацијама; 

- редовно подноси извештаје о свом раду органу управљања. 

  

У току ове школске године директор школе планира низ активности које ће допринети 

побољшању услова рада на опште добро свих учесника у васпитно-образовном процесу. 

A в г у с т :  
-          припрема формулара за годишње, месечне и часовне планове рада 

-          организација и актуелизација рада свих комисија и тимова за израду више  

докумената:  Годишњег плана рада, Годишњег извештаја, Акционог плана школе, 

Самовредновања школе, WEB стране школе; 

-          уређење простора, као предуслова за квалитетан рад; 

-          организација поправних, разредних, накнадних и ванредних испита; 

-          усвајање извештаја о успеху ученика у школској 2017/18.години; 

-          спровођење неопходних радњи (листе министарства) до избора наставног   

особља, 

-     Договор о сарадњи са предшколском установом  

С е п т е м б а р :  
-   додатно анимирање ученика ОШ за упис у музичку школу 

-   анализа стања по завршетку уписа ученика ( фонд часова, број ученика, кадровске 

потребе) 

-   обрада података за ИС Доситеј 

-    израда и усвајање Годишњег плана и програма, 2018/19. 

-    израда и усвајање Годишњег извештаја за 2017/18.годину, 

-    израда и усвајање Акционог плана школе, 

-    организовање Школског одбора 

-    прикупљање података за унос у базу података програма '' Галис ''  
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-    организација родитељског састанка, избор чланова за Савет родитеља 

-    припрема  прославе Дана школе 

-    утрђивање термина одржавања ђачких концерата и концерата у организацији         

школе, у Културно-образовној установи  „Цнеса” 

 

О к т о б а р :  
-     контрола школске документације 

-     планирање акредитованих семинара; 

-     договор око пријема ученика такмичара и њихових наставника код   Градоначелника 

Кањиже 

-     израда плана термина одржавања  школског такмичења ученика,за сваки од 

постојећих одсека у школи 

-     припрема и организација седнице Наставничког већа поводом првог 

класификационог периода  

Н о в е м б а р :  
-     извештај и анализа успеха 

-     одређивање ученика потенцијалних такмичара (по класама), који ће представљати 

Школу на државним и међународним такмичењима  

-     припрема интерних семинара (договор са професорима – предавачима - на предлог 

стручних већа) 

 Д е ц е м б а р : 
-    организација полугодишњих ђачких концерата у Кањижи, Хоргошу, Малим 

Пијацама, Трешњевцу, Орому 

-    организација концерта професора школе у Градској кући у Кањижи 

-  припрема и организација седница на крају првог полугодишта ( анализа резултата)  

-    преглед документације и обилазак наставе 

-    израда Плана јавних набавки за 2019. годину 

-    организација пописа инвентара школе 

Ј а н у а р :  

                   -      усвајање Плана јавних набавки 

-          организационе припреме за почетак другог полугодишта  

-          припрема прославе школске славе Светог Саве 

-           израда извештаја о успеху ученика у првом полугодишту  

-          организовање неопходних поправки  

-          активирање рада свих комисија и тимова 

-          сређивање простора школе за редовну наставу  

-          израда пројеката 

 Ф е б р у а р : 
-          обилазак наставе и преглед документације 

-          праћење рада свих управних тела школе 
-            помоћ у организацији и спровођењу школског такмичења  
-          оргавизовање око одлазака ученика школе на планирана такмичења 

 М а р т :  
-          оргавизовање око одлазака ученика школе на планирана такмичења 

-          организација преслушавања за Фестивал музичких школа 

-          организација око учешћа наставника на акредитованим семинарима 

                    -        помоћ у организацији и спровођењу школског такмичења  
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-          припреме и организација седнице Наставничког већа, поводом трећег                       

класификационог периода  

А п р и л : 
-          израда извештаја о успеху ученика на крају 3. тромесечја 

-          организација одлазака на такмичење ученика и наставника школе 
-           помоћ у организацији и спровођењу школског такмичења   

 

М а ј :  
-          израда плана испита и радних обавеза за мај и јуни 

-          утврђивање комисија за годишње испите 

-          контрола спровођења годишњих испита за 6. разред  

-          организација одласка ученика на Фестивал музичких школа 

-           припрема за пријемне испите за упис у први разред  
-             помоћ у организацији и спровођењу школског такмичења 

Ј у н и : 
-          праћење спровођења годишњих испита  

-          праћење спровођења пријемног испита  

-          припрема и организација седница на крају наставне године 

-          верификација сведочанстава 

-          израда свих упитника за Министарство просвете 

-          контрола администрације и ажурирања података. 

-          анализа резултата такмичења  

Ј у л и :  
-          израда извештаја  за Министарство просвете  

-          писање пројеката по разним основама 

-          сарадња са тимовима и комисијама на њиховим плановима и 

извештајима 

-          уређење простора 

-          поправка инструмената 

 

 

IX РАД ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
 

9.1.   План рада Школског одбора 

Школски одбор је орган управљања у Школи. У надлежност Школског одбора спада: 

доношење статута Школе, Годишњег плана рада Школе, одлучивање о пословању, коришћењу 

средстава Школе у складу са Законом, расписивање конкурса за  директора школе. Разматра и 

друга питања утврђена актом о оснивању и Статутом Школе. 

Школски одбор заседа на иницијативу директора Школе или председника Школског одбора. 

 
Табела бр. 17. 

Ред 

бр. 

Опис послова 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Носилац 

I          ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

1. Анализа  и усвајање год. 

извештаја о раду Школе 

           

2. Анал. оствар. годишњег плана            
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рада Школе 

3. Усвајање годишњег плана 

рада Школе   

           

II         ОРГАНИЗАЦИОНО - МАТЕРИЈАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА 

1. Усвајање заврш. рачуна 

Школе 

           

2. Прикупљ.  средстава за 

набавку саврем. опреме 

           

III       САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ  СРЕДИНОМ 

1. Анализа сарадње са 

друштвеном средином 

           

2. Реализација културне и јавне 

делатности школе 

           

IIV       КАДРОВСКА ПРОБЛЕМАТИКА 

1. Анализа извештаја о раду 

школе 

           

 

 

9.2. План рада Савета родитеља 

 

Савет родитеља чини по један представник из сваке класе у школи. 

У току школске године Савет родитеља разматра питања из своје надлежности а која су 

планирана Годишњим планом рада школе, а то су: 

- Остварује чвршћу сарадњу између породице и школе ради постизања јединства 

образовно-васпитног утицаја на ученике; 

- Предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор; 

- Предлаже своје представнике у тим за развојно планирање и у друге стручне 

тимове школе; 

- Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада; 

- Разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег 

плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању; 

- Разматра намену коришћења средстава од донација; 

- Предлаже школском одбору намену коришћења средстава прикупљених од 

родитеља; 

- Разматра и прати услове за рад школе, услове за одрастање и учење, безбедност и 

заштиту ученика; 

- Учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика за време 

боравка у школи и свих активности које организује школа; 

- Даје сагласност на програм путовања ученика на такмичења и разматра извештај о 

њиховом остваривању; 

- Разматра и друга питања утврђена статутом, 

Савет родитеља има право да своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, 

директору и стручним органима Школе. 

Родитељи су, кроз Савет родитеља упознати са садржајем и начином реализације 

актуелних пројеката у школи као што су Самовредновање, Школско развојно планирање, 

као и са резултатима истраживачко – аналитичког рада стручне службе. Значајна је и 

подршка родитеља у обезбеђивању услова за успешнији рад школе, уређењу, опремању, 

обезбеђивању награда. 

Родитељи су присутни и радо виђени на бројним манифестацијама школе, завршној 

свечаности, и другим активностима из културне и јавне делатности школе. 
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Задаци Савета родитеља по месецима: 
Септембар-октобар 

 Конституисање новог сазива Савета родитеља школе, 

 Предлог плана и програма рада Савета родитеља за наредну школску годину, 

 Усвајање Извештаја о раду школе у прошлој школској години, 

 Усвајање Годишњег плана рада школе за наредну школску годину, 

 Усвајање акционог плана Тима за превенцију насиља, злостављања и занемаривања 

 Текућа питања, 

Новембар. 

▪ Анализа успеха и дисциплине ученика и рада школе на крају првог тромесечја, 

▪ Укључивање родитеља у образовно-васпитни рад школе, организовање помоћи за 

побољшање услова рада у школи, 

▪ Текућа питања 

Фебруар: 

▪ Анализа успеха и дисциплине ученика и рада школе на крају првог полугодишта, 

▪ Анализа посећености родитељским састанцима и сарадња са родитељима, 

▪ Текућа питања, 

Април: 

▪ Анализа успеха и дисциплине ученика и рада школе на крају трећег тромесечја, 

▪ Текућа питања, 

Јун: 

- Анализа успеха и дисциплине ученика и рада школе на крају другог полугодишта. 

- Извештај са такмичења 

- Извештај о набављеним наставним средствима, 

- Текућа питања 
 

X   ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

Културна и јавна делатност основне музичке школе уско је повезана са њеном образовно-

васпитном улогом и чине је: 

 

ВРСТА АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Организовање школских и 

ваншколских ученичких 

јавних наступа и концерата 

(појединци, ансамбли, орестри 

и хорови) 

Током школске године Директор и наставници школе 

организовање концерата 

наставника школе 

Октобар и децембар и по 

потреби 
Директор и наставници школе 

организовање концерата 

гостујућих музичких уметника 
Током школске године Директор и наставници школе 

активности везане за 

организовање ученичког 

учешћа на домаћим и 

међународним музичким 

такмичењима (за појединце, 

Током школске године Директор и наставници школе 
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камерне ансамбле, оркестре и 

хорове), смотрама, 

фестивалима и сличним 

манифестацијама, као и за 

самостално организовање 

оваквих манифестација 

организовање разних врста 

прослава, меморијала, 

размена, гостовања и сличних 

манифестација 

Током школске године Директор и наставници школе 

организовање мајсторских 

курсева истакнутих музичких 

педагога и извођача 

У другом полугодишту Директор и наставници школе 

организовање предавања, 

семинара, трибина, 

саветовања и сличних скупова, 

везаних за музичку 

педагошко-извођачку 

проблематику 

Током школске године Директор и наставници школе 

организовање посета 

концертима 
Током школске године Директор и наставници школе 

организовање медијских и 

других промоција разне врсте 
Током школске године Директор и наставници школе 

успостављање разних облика 

сарадње са домаћим и 

иностраним културним 

институцијама 

Током школске године Директор и наставници школе 

  
Промовисање концерата и привлачење публике на исти начин се наставља у школској 

2018/2019 години као и у претходној години. Сваки одсек ће одржати два концерта у току 

школске године и по једно школско такмичење. 

 

XI  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА 

РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 
 

АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ   

АКЦИОНИ ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ  ТОКОМ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 

Време 

реализа-ције 

Активности / теме Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

Исходи/ 

критеријуми 

успеха 

септембар Извештавање Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, злостављања и 

Извештавање, 

анализирање, 

дискусија 

Тим за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

Наставничко веће, 

школски одбор и 

Савет родитеља је 
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занемаривања о свом раду у 

прошлој школској години на: 

Наставничком већу, Школском 

одбору и Савету родитеља. 

занемаривања упознат са 

активностима 

Тима школске 

2017/2018. године 

септембар Састанак Тима за заштиту 

ученика од дискриминације, 

насиља, израда плана рада за 

наредну школску годину 

Разговор, договор, 

анализа 

Тим за заштиту План Тима за 

школску 

2018/2019. годину 

је састављен 

септембар Упознавање запослених, 

ученика и родитеља са појмом 

дискриминације, видовима 

дискриминаторног понашања и 

поступања и мерама којима се 

спречава или санкционише 

дискриминација и усклађивање 

постојеће подзаконског акта 

установе у циљу заступања 

културе толеранције, 

међусобног уважавања и 

опхођења и забране понашања 

која толеришу и подстичу 

дискриминацију, употребу 

неприхватљивог језика 

комуницирања итд. 

предавање, 

дискусија 

Одељењске 

старешине, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља, 

злостављања, 

занемаривања и 

дискриминације, 

правник школе 

септембар 

септембар Избор представника Савета 

родитеља, и представника 

Ученичког парламента за члана 

Тима 

Договор, избор Тим за заштиту, 

Савет родитеља, 

Ученички 

парламент 

Представник 

Савета родитеља и 

Ученичког 

парламента је 

изабран 

септембар Упознавање нових чланова 

Тима, Наставничког већа, 

Ученичког парламента и Савета 

родитеља са Посебним 

протоколом и Програмом 

Презентација, 

упознавање 

Тим за заштиту Нови чланови 

Тима, 

Наставничког већа, 

Ученичког 

парламента и 

Савета родитеља 

су упознати са 

Посебним 

протоколом и 

Програмом 

септембар Час одељењског старешине 

посвећен програму превенције 

дискриминације и насиља и 

упознавање ученика са шемом 

интервентних активности 

постављеним у ходницима 

школе 

Презентација, 

излагање, 

упознавање 

Тим за заштиту и 

одељењске 

старешине 

Ученици су 

упознати са 

Програмом 

заштите и са 

шемом 

интервентних 

активности 

октобар Родитељски састанци посвећени 

програму заштите ученика од  

дискриминације, насиља 

Презентација, 

излагање 

Тим за заштиту, 

одељењске 

старешине 

Родитељи су 

упознати са 

програмом заштите 

септембар Састанак председника стручних 

већа у циљу коришћења 

садржаја наставних предмета у 

превенцији дискриминације и 

насилништва и предлагање 

програма корелације наставних 

предмета са програмом заштите 

– нове идеје 

Радни састанак Тим за заштиту, 

педагошки 

колегијум 

Наставни планови 

су у корелацији са 

програмом заштите 

Током 

школске 

Сарадња са институцијама и 

организацијама (Центар за 

Консултације, 

разговор, договор 

Тим за заштиту, 

директор школе 

Сарадња са 

институцијама и 
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године социјални рад, Саветовалиште 

за младе, МУП) 

организацијама  је 

реализована 

Током првог 

полугодишта 

Редефинисање правила 

понашања и последица кршења 

правила – од првог до четвртог 

разреда 

Дискусије, 

разговори 

Тим за заштиту, 

ученици школе 

Правила понашања 

су редефинисана 

Током 

школске 

године 

Обука наставног и ненаставног 

особља у области превенције 

дискриминације и насиља 

Презентације, 

радионице, 

семинари 

Интерна/екстерна 

обука, стручна 

служба школе, 

директор 

Обука наставног и 

ненаставног 

особља у области 

превенције насиља 

је реализована са 

циљем 

унапређивања 

васпитног рада 

школе 

Друго 

полугодиште 

Истраживање о учесталости и 

врстама дискриминације и 

насиља у школи 

Испитивање, 

анализа 

Тим за заштиту, 

Стручна служба 

школе 

Истраживање о 

учесталости и 

врстама насиља је 

реализовано, 

резултати су 

полазна основа за 

планирање 

активности 

Програма заштите 

за наредну 

школску годину 

Јун, јул Евалуација Програма прегледом 

документације и резултатима 

истраживања, измене у 

програму 

Анализа Тим за заштиту Извештај о раду 

Тима за заштиту 

ученика је 

састављен 

 

АКЦИОНИ ПЛАН ИНТЕРВЕНТНИХ АКТИВНОСТИ 

 

Интервентне активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Насиље 

међу 

ученицима 

 

 

 

 

Насиље се дешава Сумња се да насиље постоји 

- Насиље прекида запослени који 

примети да је насиље у току 

- Пријава дежурном наставнику, 

одељењском старешини, психолошко - 

педагошкој служби 

- Уколико је потребна интервенција 

полиције и здраствене службе позива их 

дежурни наставник или ППС 

- Обавештавање родитеља, директора и 

тима за заштиту - одељењски старешина 

и ППС 

- Консултације у установи  - Тим, 

директор, ППС, одељењски старешина, 

секретар 

- Прикупљање информација (анкета, 

разговори) – одељењски старешина у 

сарадњи са стручном службом школе 

- Сумња је потврђена –поступа се по 

корацима у случају када се насиље 

дешава 

- Сумња је неоснована – праћење 

понашања потенцијалних учесника 

- Сумња је непотврђена – појачан рад 

одељењског старешине, педагога, 

психолога и тима, праћење понашања 
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Током 

школске 

године 

- Прикупљање података – одељењски 

старешина 

- Информисање родитеља – одељењски 

старешина 

- Информисање надлежних служби (по 

потреби) 

- Договор о заштитним мерама – тим  

- Праћење ефеката предузетих мера – тим 

Вођење евиденције, попуњавање протокола 

за праћење случајева насиља 

 

 

 

 

 

Евиденција – Тим за заштиту, дежурни 

наставници, стручна служба школе 

 

Јул - август Евалуација Програма Анализа, 

разговор, 

договор 

Тим за заштиту од насиља 

 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИНОСТИ У СЛУЧАЈУ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 

 

Сви запослени у школи су дужни да: 

 не толеришу неприхватљиво комуницирање, понашање или симболе за које се 

подразумева да шире подсмех, мржњу, предрасуде и слично, те да адекватно 

реагују. 

 Пруже помоћ и подршку ученику који је доживео дискриминацију. 

 Обавесте о догађају одговорно лице – разредно старешину, стручног сарадника и 

директора школе. 

 

Директор заједно са Тимом за заштиту утврђује испољавање дискриминације на основу 

анализе релевантних чињеница и одлучује о даљим корацима. 

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације 
има задатак да: 

 Утврди чињенице да ли је недвосмислено дошло до дискриминације или само 

постоји сумња на њу. 

 Утврди на који начин се дискриминација испољава, где и у којим ситуацијама се 

дешава. 

 Утврди који су учесници/актери дискриминације. 

 Утврди који је интензитет и вид испољавања дискриминације. 

 Уради анализу облика дискриминације и утврди мере за решавање проблема и 

елиминисање дискриминације. 

 Достави све податке и предлог директору. 

 

Уколико је дисриминација испољена у односу ученик-ученик, потребно је да се: 

 Пружи адекватна подршка ученицима које трпе дискриминацију. 

 Обави педагошки рад са ученицима који су вршили дискриминацију. 

 Ради на оснаживању ученика на конструктивно реаговање у ситуацијама када су 

сведоци дискриминаторног понашања. 
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 Укључе родитеље у заједничке разговоре са ученицима и осталим учесницима 

образовања. 

 

Ако је дискриминација испољена у односу одрасли-дете, потребно је да се: 

 Пружи адекватна подршка ученицима која трпе дискриминацију. 

 Хитно покрене дисциплински поступак против запосленог. 

 Ради на оснаживању ученика на конструктивно реаговање у ситуацијама када су 

сведоци дискриминаторног понашања. 

 Сарађује и  са релевантним службама које могу помоћи у решавању проблема. 

 

Процедура реаговања у случају дискриминације: 

Када се открије или пријави дискриминација над учеником 

 Сазнање и откривање дискриминације је први корак у заштити ученика од истог. 

 Прекидање, заустављање – одмах предузети мере да се заустави и прекине 

дискриминаторно поступање према ученику, а у случају потребе затражи помоћ 

других радника О-В установе или по потреби позвати родитеље или надлежну 

институцију. 

 По пријави о дискриминацији што хитније пружити помоћ и подршку ученику који 

доживљава или је раније био изложен дискриминацији, затим обавити разговор са 

учеником које је жртва дискриминације поступајући посебно пажљиво, поштујући 

дететово достојанство и пружајући му подршку. 

 Родитеље, старатеље ученика који је жртва дискриминације обавестити о ситуацији 

у којој се ученик налази и о могућим облицима саветодавне и стручне помоћи 

ученику у О-В установи и изван ње, а с циљем подршке и оснаживања ученика у 

превазилажењу трауматског доживљаја. 

 Консултације – прикупити информације о дискриминацијии утврдити све 

околности везане уз облик, интензитет, тежину и временско трајање поступања које 

се односи на дискриминацију. Консултације су важне да би се избегла конфузија и 

спречиле неусаглашене акције, које могу водити поновном проживљавању 

искуства жртве. 

 Израдити детаљан, објективан опис дискримиације, без процена и тумачења, 

водити рачуна о приватности ученика и других учесника у дискриминације: донети 

одлуку о начину реаговања и праћења, проценити ниво ризика, направити план 

заштите. 

 Уколико је дискриминација настала у односу одраслог према ученицима, директор 

установе покреће и води дисциплински поступак, доноси одлуку и изриче меру у 

дисциплинском поступку против запосленог. 

 Смиривање ситуације – уколико се ради о посебно тешком облику, интензитету 

или дужем временском трајању дискриминаторског поступања које може изазвати 

негативне последице и код друге деце, која су била присутна, потребно је 

посаветовати  се са надлежном стручном службом ради помоћи деци и сведоцима 

дискриминације. 

 Што хитније започети педагошки рад са учеником које је дискриминаторски 

поступио, указати ученику на неприхватљивост и штетност таквог понашања, 

одговарајућим поступцима подстаћи промену таквог понашања. Предузети све 

мере за помирење и стварање толерантног, пријатељског понашања у О-В 

установи. 
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 О предузетим активностима, разговорима, изјавама, својим запажањима направити 

службене белешке, као и водити одговарајуће евиденције заштићених података које 

ће се доставити на захтев другим надлежним телима. 

 У случају да дискриминацију чини родитељ или нека друга одрасла особа изван 

школе, школа је дужна да о томе обавести друге надлежне институције, а да 

ученику, односно жртви дискриминације пружи адекватну подршку на 

превазилажењу трауматског доживљаја. 

 

 

 

XII   ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА 

 

У оквиру слободних активности Основна музичка школа омогућава и организује учешће 

ученика на следећим манифестацијама: 

 

ВРСТА 

АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Присуство 

школским 

концертима 

током школске 

године 
наставници школе 

Организована посета 

концертима и 

другим 

манифестацијама 

ван школске зграде 

током школске 

године 
наставници школе 

Учешће на 

такмичењима и 

смотрама 

током школске 

године 
наставници школе 

Учешће у Музичком 

кампу 

датум се одређује у 

новембру на основу 

резултата упитника 

за родитеље и 

ученике 

наставници, 

психолог и директор 

школе 

Музичка радионица Током децембра 
Наставници и 

психолог школе 

 

 

XIII  ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 
ВРСТА АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Праћење напредовања ученика и 

мотивисаности за рад 

током школовања у 

ОМШ 
наставници и психолог 

Подстицање ученика свих разреда да 

сопственим активностима и залагањем 

стичу реалну слику о својим 

могућностима, способностима и 

током школовања у 

ОМШ 
наставници и психолог 



 31 

интересовањима, и да на основу тога 

доносе зреле професионалне одлуке 

Предузимање мера за рад са 

ученицима који постижу натпросечне 

резултате на основу праћења 

постигнућа ученика 

током школовања у 

ОМШ 
наставници и психолог 

Индивидуални разговори са 

ученицима на тему наставка музичког 

школовања у средњим музичким 

школама 

током последња два 

разреда 
наставници и психолог 

Индивидуални разговори са 

родитељима на тему наставка 

школовања њихове деце у средњим 

музичким школама 

током последња 

разреда ОМШ 
наставници и психолог 

Промоција класа Основне музичке 

школе у предшколским установама на 

територији општине – у оквиру 

дидактичких концерата 

током школске године 

од октобра до маја 

наставници, психолог и 

директор школе 

Промоција Основне музичке школе на 

родитељским састанцима у 

предшколским установама 

у мају и у септембру 

сваке школске године 

наставници, психолог и 

директор школе 

Промоција Основне музичке школе у 

основним школама на територији 

општине Кањижа – у оквиру 

родитељских састанака 

у мају и у септембру 

сваке школске године 

наставници, психолог и 

директор школе 

Представљање инструмента за нижи 

разред основне школе у Дому културе 
у мају 

наставници и директор 

школе 

Учешће на дечји дан „Лепо је заједно“ 

у организацији предшколске установе 

„Наши Бисери“ 

јуни 
наставници и директор 

школе 

Сарадња са Средњом музичком 

школом у Суботици 

и Вантуш Иштвана-Сегедин) 

током школске године 
наставници и директор 

школе 

Сарадња са факултетима(ФИЛУМ – 

Крагујевац, Академија уметности Нови 

Сад, Конзерваторијум у Сегедину...) у 

оквиру зимске школе 

друго полугодиште 
наставници и директор 

школе 

 

 

XIV  ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 
 

Време 

реализације  

Активност/тема  Начин реализације  Носиоци реализације  

новембар  Месец борбе против 

болести зависности  
Консултације, израда паноа, 

презентација или 

предавања  

 

Наставници и психолог 

школе 

Ученички парламент 
01. децембар  Светски дан борбе 

против СИДЕ  
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XV   ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 
 

  

Активности 

Временска 

динамика Носиоци активности Сарадници 

Идентификација ученика са 

посебним потребама из 

области социјалне заштите 

септембар Одељенске старешине 

Директор, психолог 

Сарадња са 

родитељима/старатељима 

идентификованих ученика 

Током 

школске 

године 

Одељенске старешине Психолог 

Успостављање сарадње са 

установама и 

организацијама социјалне 

заштите 

Током 

школске 

године 

Психолог, директор, 

одељенске старешине 

Установе и 

организације 

социјалне заштите 

Проналажење 

најефикаснијег вида 

пружања подршке 

идентификованим 

ученицима (по потреби и 

израда ИОП-а) 

Октобар, 

новембар 

Психолог, директор, 

Одељенске старешине 

Установе и 

организације 

социјалне заштите, 

родитељи/ 

старатељи ученика 

Организовање акција за 

прикупљање неопходне 

помоћи идентификованим 

ученицима 

Током 

школске 

године, по 

потреби 

Директор, сви запослени 

Савет родитеља, 

Школски одбор, 

јединице локалне 

самоуправе 

Праћење ефеката указане 

социјалне помоћи 

Током 

школске 

године 

Директор, одељењски 

старешина 
Наставничко веће 

Разматрање могућности 

укључивања ученика у 

трајнији облик социјалне 

помоћи ученику којег 

пружа држава. 

По потреби Директор, психолог 
Савет родитеља, 

Школски одбор 

 

 

XVI  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Време 

реализације  

Активност/тема  Начин реализације  Носиоци реализације  

22. март  Светски дан вода  
Консултације, израда паноа, 

презентација или 

предавања, ликовни 

конкурс  

Наставници и психолог 

школе 

Ученички парламент 

05. јун  Светски дан заштите 

животне средине  
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XVII  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 
 

ВРСТА АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Сарадња са општином 

контактирање са начелником одељења за 

друштвене делатности и опште    послове 

општие Кањижа 

Одржавање  

контакта са чланом Општинског већа 

задуженим за образовање и културу 

са просветним инспектором општине 

Размена информација преко чланова 

Школског одбора одабраних од стране 

Локалне самоуправе  

Стручни савети око организовања било ког 

вида манифестација у општини који се 

тичу музичког дела програма –  директним 

учешћем ученика или наставника школе, 

али и давања предлога о позивању 

уметника 

Дан општине 

Дани села на територији општине Кањижа  

Током 

школске 

године 

Директор, секретар и 

наставници школе 

Сарадња са културно образовном 

установом ЦНЕСА 

школа предаје план активности које се тичу    

организовања и одржавања концертних 

активности које се одржавају у ЦНЕСИ 

Током 

школске 

године 

Директор, секретар и 

наставници школе 

Сарадња са образовним установама на нивоу 

општина Кањижа 

Организација 

Светосавске свечане академије,  

Програма око организовања Дана просветних 

радника општине,  

Свечаног програма у оквиру Дечијег 

фестивала у организацији О.Ш. „Јован 

Јовановић Змај“ 

Учешћа наставника Музичке школе у саставу 

жирија Дечијег Фестивала 

Сртучна помоћ око манифестације Мелодијада 

у организацији Предшколске установе 

„Наши бисери“ 

Организовање и одржавање дидактичких 

концертата за децу предшколког и нижег 

школског  узраста у свим образовним 

установама општине Кањижа. 

Одазивање на сваку врсту добротворних 

акција 

Током 

школске 

године 

Директор, секретар и 

наставници школе 
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Сарадња са културним установама, 

цивилним и аматерским друштвима 

општине 

Удружење аматерских сликара 

Црвени крст 

Центар за социјални рад 

Геронтолошки центар 

Промоција књига у Библиотеци у Кањижи 

Добротворни концерти за појединце 

Током 

школске 

године 

Директор, секретар и 

наставници школе 

Сарадња са иностранством преко 

локалне самоуправе – тј. са братским 

градовима Кањиже 

 Уметничка школа из 

Нађкањиже (Мађарска), 

 Уметничка школа из 

Кишкунхалаша (Мађарска) 

Током 

школске 

године 

Директор, секретар и 

наставници школе 

 

 

XVIII ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика, 

и тај однос је заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Родитељи су битни носиоци квалитета васпитно-образовног рада школе и они су 

укључени у поједине сегменте функционисања и руковођења. У току школске године 

родитељи активно могу да учествују у фукционисању школе путем Савета родитеља а три 

представника Савета родитеља су и чланови Школског одбора. 

 

На основу члана 48. Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“, 

бр. 55/2013 и 101/2017) Основна музичка школа је саставила програм сарадње са 

породицом. Школа овим програмом дефинише садржај и облике сарадње са родитељима – 

старатељима ученика. Програм у области сарадње са породицом усмерен је пре свега на 

јачање родитељске компетенције и има социо-едукативни и саветодавни карактер. 

Активностима које се овим програмом планирају, школа ће настојати да родитеље-

старатеље што више укључи у рад и функционисање школе. Сарадња са породицом 

одвијаће се плански и систематски током целе године укључујући родитеље-старатеље у 

планирање, реализацију и евалуацију те сарадње. Да би се што боље одговорило 

потребама деце, породице и средине, сарадња ће се реализовати применом и 

комбинацијом различитих облика сарадње. 

Циљ: 
 

Организовати облике активности који ће: 

 покренути партнерство између родитеља – старатеља и да се та сарадња подигне на 

виши ниво; 

 пружити помоћ и подршку родитељима при обављању своје родитељске и васпитне 

функције. 
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 Задаци : 

 допринос складном деловању породице и школе у образовању и васпитању 

ученика; 

 обезбеђивање и инсистирање на континуираној и квалитетној сарадњи родитеља-

старатеља и школе; 

 остваривање позитивне  интеракције наставник- родитељ/старатељ; 

 обезбедити информисаност родитеља о променама у образовању које се остварују у 

школи и код ученика. 

 

Очекивани исходи: 
 

Овим програмом очекујемо да ће се побољшати сарадња са породицом и да ће 

родитељи/старатељи бити више укључени у живот и функционисање школе и да ће 

доприносити подизању квалитета васпитно-образовног рада. 

 

Евалуација: 
 

Ради праћења успешности програма, школа ће на крају другог полугодишта ове школске 

године да организује анкетирање родитеља у погледу њиховог задовољства сарадњом и у 

погледу њихових сугестија за наредну годину. Мишљење родитеља-старатеља, добијено 

као резултат анкетирања, ће се узимати у обзир при  вредновању квалитета рада школе. 

У циљу континуираног праћења реализације овог програма, на нивоу школе је оформљен 

Тим за сарадњу са породицом. Чланови Тима су одељењске старешине и психолог школе. 
 

Табела бр. 14. План сарадње са родитељима 

 

ВРЕМЕ 

 

АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ 

 

НАЧИН 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ОЧЕКИВАНИ 

ИСХОДИ 

септембар 

Прикупљање података: 

• о психофизичким 

способности детета, 

• о социјалним, 

здравственим и 

породичним приликама, 

• о ученицима путницима 

• о мишљењу и ставовима 

родитеља о васпитно 

образовном раду школе – 

Учешће родитеља у 

школском развојном 

планирању ( анкете, скале 

процене...) 

Разговор, 

упитници, 

анкете 

Одељенске 

старешине, 

психолог, директор 

школе 

Прикупљене 

информације о 

ученицима, 

ставовима и 

мишљењу 

родитеља 

септембар 

Упознавање 

родитеља/старатеља са 

Програмом за заштиту 

ученика од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

разговор 

одељењске 

старешине, 

психолог, директор 

Информисаност 

родитеља 
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новембар 

Предавања на тему по 

жељи родитеља/старатеља 

(педагошке/психолошке 

теме) 

Радионица/ 

предавање 
психолог 

Едукација и 

информисаност 

родитеља 

Током 

школске 

године 

Партиципација родитеља/ 

старатеља у раду школе 

 Добровољне 

акције  

Одељенске 

старешине, 

наставници 

блиска сарадња 

са род.-

старатељима 

Током 

школске 

године 

Учешће 

родитеља/старатеља у 

традиционалним и новим 

школским 

манифестацијама, 

пројектима 

Договор, тимски 

рад 

Одељенске 

старешине, 

психолог, директор 

школе 

Укљученост 

родитеља у дате 

активности 

Током 

школске 

године 

Учешће родитеља 

/старатеља у програмима 

слободних 

активности 

 

Радионице, 

тимски рад 

Одељенске 

старешине, 

наставници, 

психолог, директор 

школе 

Укљученост 

родитеља у дате 

активности 

Током 

школске 

године 

Подстицање активног 

учешћа родитеља 

/старатеља у Савету 

родитеља, Школском 

одбору,стручном активу за 

Школско развојно 

планирање, Тиму за 

самовредновање, Тиму за 

заштиту ученика од 

насиља, злостављања и 

занемаривања 

Разговор, 

консултација, 

информисање 

Одељенске 

старешине, 

психолог, директор 

Укљученост 

родитеља у дате 

активности 

Током 

школске 

године 

Укључивање 

родитеља/старатеља у 

израду програма за ученике 

са посебним потребама, 

израда ИОП-а 

разговор 

Одељенски 

старешина, 

психолог 

Укљученост 

родитеља у дате 

активности 

Током 

школске 

године 

Саветодавни рад са 

родитељима/старатељима 

чија 

деца имају проблеме у 

развоју, учењу и понашању 

 

Разговор, 

консултације, 

радионице, 

предавања 

Психолог 

Родитељи су 

охрабрени и 

посаветовани 

како да решавају 

проблеме у 

развоју, учењу и 

понашању 

Током 

школске 

године 

Подстицање родитеља – 

старатеља да долазе на 

родитељске састанке и да 

активно учествују у њима 

Разговор, 

информације 

путем огласне 

табле 

Одељенски 

старешина, 

психолог 

Укљученост 

родитеља у дате 

активности 
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Током 

школске 

године 

Учешће родитеља у изради 

плана заштите чије дете 

врши насиље или је 

жртва насиља 

разговор 

Одељенски 

старешина, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља, 

злостављања и 

занемаривања, 

психолог 

Укљученост 

родитеља у дату 

активност 

Током 

школске 

године 

Подршка педагошко- 

психолошког образовања 

родитеља /старатеља 

даровите деце 

Разговор, 

консултације, 

радионице, 

предавања 

Психолог 

Подигнут ниво 

пед.-

псих.образовања 

род.-стар. 

даровите деце 

Током 

школске 

године 

Сарадња са Центром за 

социјални рад општине 

Кањижа (и по потреби и са 

Центрима других опшина)  

разговор 

Психолог, директор, 

одељенски 

старешина, Тим за 

заштиту ученика од 

насиља... 

Тимски рад у 

приступу 

решавања 

проблема 

Током 

школске 

године 

Учешће 

родитеља/старатеља у 

истраживањима васпитно-

образовног рада 

школе и унапређивањима у 

наставној пракси и 

накнадно извештавање о 

добијеним резултатима 

Разговор, 

информације 

путем огласне 

табле, веб сајт 

Психолог, директор, 

одељенске 

старешине 

Унапређивање и 

истраживање 

наставне праксе 

кроз тимски рад 

породице и 

школе 

 

РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ 

Родитељски састанци ће се одвијати путем следећих облика:  

ИНДИВИДУАЛНИ КОНТАКТИ СА РОДИТЕЉИМА  
Индивидуални контакти са родитељима имају за циљ међусобно информисање о 

напредовању и укупном психофизичком и социјалном развоју ученика. Сваки одељењски 

старешина прима родитеље у време које сам одреди и о томе води посебну документацију. 

На огласној табли за родитеље и на сајту школе се налази распоред индивидуалних 

састанака одељењског старешине са родитељима. Посебно је важно интензивирати рад са 

родитељима ученика који показују изузетно напредовање или стагнирање у раду. 

САСТАНЦИ СА РОДИТЕЉИМА 

Сваки одељељски старешина својим програмом рада утврђује број и садржај родитељских 

састанака који ће бити одржани током године (најмање четири, а по потреби и више). На 

родитељским састанцима поред утврђених садржаја који се тичу анализе успеха и 

владања, реализације наставе, организације путовања на наступе и такмичења, рада 

ваннаставних активности биће реализоване и неке од педагошко-пихолошких и 

здравствених тема. У организацији родитељских састанака и избору садржаја разговора 

велико учешће ће узети и психолог шќоле. 

 Обавеза сваког одељенског старешине је да на време пријаве одржавање 

родитељског састанка и поделе позивнице за исти. Тако ће на време све потребне 

информације стизати до родитеља а руководство школе биће у прилици да непосредно 

одговара на питања родитеља о свим актуелним дешавањима у школи. Уколико се укаже 

потреба, организоваће се и ванредни родитељски састанци за поједина одељења. 
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Табела бр. 15. План родитељских састанака 

Време реализације Активности/теме 
Начин 

реализације 

Носиоци 

реализације 

СЕПТЕМБАР 

 

Упознавање са организацијом 

рада школе, календаром 

образовно-васпитног рада за 

текућу школску годину, 

деловима Годишњег плана рада 

школе који су интересантни за 

родитеље, Правилник о мерама, 

начину и поступку заштите и 

безбедности ученика за време 

остваривања образовно-

васпитног рада и других 

активности које организује 

школа ,  

Правила понашања у Основној 

музичкој школи, Кањижа,  

Правилник о дисциплинској и 

материјалној одговорности 

ученика у Основној музичкој 

школи, Кањижа 

 

Избор представника родитеља 

за Савет родитеља 

Школе; 

 

Договор са родитељима о 

међусобној сарадњи, 

терминима индивидуалних 

разговора и инсистирање на 

правовременом обавештавању 

школе о разлозима 

одсуствовања ученика са 

наставе; 

 

Упознавање родитеља са 

Правилником о мерама, начину 

и поступку заштите и 

безбедности ученика Основне 

музичке школе; 

 

Истицање значаја 

благовременог праћења рада и 

напредовања ученика у циљу 

превентивног деловања 

или предузимања одговарајућих 

мера у ситуацијама које то 

изискују; 

 

Упознавање родитеља са 

организацијом  допунског и 

додатног рада са ученицима и  

сугестије родитеља за 

укључивање ученика; 

 

Упознавање са Планом и 

Упознавање, 

 

разговор, 

 

договор, 

 

избор, 

 

гласање 

ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 
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програмом образовања за 

текућу школску годину; 

 

Упознавање родитеља са 

начином полагања годишњег 

испита; 

 

Упознавање и договор о 

организовању путовања на 

такмичења; 

 

НОВЕМБАР 

 

Анализа успеха ученика на 

првом класификационом 

периоду, предузимања мера за 

побољшање 

успеха уколико је то потребно; 

 

Анализа изостајања ученика, 

посебно неоправданих 

изостанака и изречене васпитне 

и васпитно- дисциплинске мере; 

 

Осврт на остварену сарадњу 

породице и школе и 

учесталост индивидуалних 

разговора са родитељима; 

 

Договор са родитељима о 

пружању помоћи ученицима; 

 

Указивање на нужност 

проширивања знања родитеља 

из области педагогије, развојне 

психологије и друго; 

 

Разговор 
ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

ЈАНУАР 

Понашање ученика 

 

Анализа успеха ученика на 

крају првог полугодишта; 

 

Упознавање родитеља са 

мерама за побољшање успеха; 

 

Однос према школским 

обавезама и изреченим 

васпитним и васпитно- 

дисциплинским мерама; 

 

Однос ученика према школској 

имовини и материјална 

одговорност ученика; 

 

Истицање значаја 

професионалне оријентације 

ученика и благовременог 

планирања свог 

професиоанлног 

развоја; 

Разговор 
ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 
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Анализа укључености ученика у 

допунски и додатни рад и 

ефекти тог рада; 

 

Организовање путовања на 

такмичења; 

 

МАРТ - АПРИЛ 

Разговор о захтевима који до 

краја школске године 

стоје пред ученицима  

 

Анализа успеха ученика на 

трећем класификационом 

периоду; 

 

У завршним разредима- 

упознавање родитеља са 

организацијом полагања 

годишњег  испита 

 

Разговор 
ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

МАЈ - ЈУН 

Анализа очекиваног  успеха 

ученика на крају другог 

полугодишта; 

 

Упознавање родитеља са 

мерама за побољшање успеха и 

сугестије родитеља; 

Разговор 
ОДЕЉЕЊСКИ 

СТАРЕШИНА 

 

 

XIX ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА 

 

Комисија за стручно усавршавање и у школској 2018/2019 години планира 

чбрсту сарадњу са Регионалним центром за професионални развој 

запослених у образовању у Кањижи. 

Примењујемо досадашњи израђени систем бодовања а по потреби 

проширићемо исти. 

Планирани семинари за школску 2018/2019 године су изабрани из каталога 

званичног сајта zuov.gov.rs под области: уметности,васпитни рад, и програм 

које је одобрио Педагошки завод Војводине 

 
ПЛАНИРАНИ СЕМИНАР 2018-2021 

# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области 

 

ОБЛАСТ - УМЕТНОСТИ 

# К П Програм Трајање 

БЕОГРАД 

944 К1 П3 
КОРЕЛАЦИЈА НАСТАВЕ СОЛФЕЂА СА ИНСТРУМЕНТАЛНОМ 

дана: 1 

бодова: 8 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=225
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НАСТАВОМ 

Факултет музичке уметности 

Непосредно 

969 К2 П3 
КЛАВИРСКЕ ШКОЛЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У НАШЕМ ДАНАШЊЕМ 

МУЗИЧКОМ ШКОЛСТВУ 

Удружење музичких и балетских педагога Србије 

Непосредно 

дана: 1 

бодова: 8 

НОВИ САД 

953 К1 П1 
ПОПУЛАРНА МУЗИКА У НАСТАВИ МУЗИЧКИХ И 

ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА 

Асоцијација гитариста Војводине 

Непосредно 

дана: 1 

бодова: 8 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КАЊИЖА 

949 К1 П3 
Музичке игре као део одрастања и учења 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

Кањижа 

Непосредно 

дана: 1 

бодова: 8 

1121 К2 П2 
Музичка Ноталица 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

Кањижа 

Непосредно 

1 дан (8 сати);  

8 бодова 

818 К4 П1 
Превенција емоционалног сагоревања наставника у музичким школама 

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању 

Кањижа 

Непосредно 

2 дана (16 сати); 16 

бодова 

 

ДРУГИ ОБЛАСТ – ОПШТА ПИТАЊА НАСТАВЕ, ИНФОРМАТИКА, ВАСПИТНИ РАД 

 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР КАЊИЖА 

1113 К4 П2 
На путу ка квалитетним образовно-васпитним установама 

Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању Кањижа 

Непосредно 

1 дан (8 сати);  

8 бодова 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=225
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=503
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=503
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1383
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=1383
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/view&id=570
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/viewv&id=1121
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/viewv&id=1113
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1122 К4 П3 
Унапређење наставног рада коришћењем рачунарске апликације 

„Облак” 

Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању Кањижа 

Непосредно 

1 дан (8 сати); 8 

бодова 

1127 К3 П4 
Иновативне методе развијања личности деце 

Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању Кањижа 

Непосредно 

1 дан (8 сати); 8 

бодова 

1134 К4 П4 
Родитељи и просветни радници – партнери у унапређивању 

васпитно-образовног процеса 

Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању Кањижа 

Непосредно 

1 дан (8 сати); 8 

бодова 

1137 К3 П2 
ДЕЦА 21. ВЕКА – ИЗАЗОВИ У ОБРАЗОВАЊУ 

Регионални центар за професионални развој запослених у 

образовању Кањижа 

Непосредно 

1 дан (8 сати); 8 

бодова 

 

 

XX  ПЛАН РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

 

Школска библиотека-нототека је место библиотеко-информационе, васпитно-образовне и 

културне активности школе. 

Школска библиотека-нототека је место библиотеко-информационе, васпитно-образовне и 

културне активности школе. Школска библиотек-нототека врши следеће послове: 

-         Праћење домаће и стране издавачке делатности, 

-         Набавку, пријем, инвентарисање, каталогизацију, класификовање домаће и стране 

грађе, 

-         Чување и заштиту библиотечког и нототечког фонда, 

-         Давање на коришћење библиотечког-нототечког материјала, 

-         Пружа се информација, 

-         Остале послове 

 

 

 

 

 

 

 

http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/viewv&id=1122
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/viewv&id=1122
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/viewv&id=1127
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/viewv&id=1134
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/viewv&id=1134
http://zuov-katalog.rs/index.php?action=page/catalog/viewv&id=1137
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XXI    ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. 

ГОДИНУ 

 

Према  Закону о основама система образовања и васпитања, члан 130. у школи 

постоји Тим за самовредновање рада школе. У овој школској години самовредноваће се 

комплетна област 1. ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Чланови Тима за самовредновање у школској 2018/2019. години: 

1. Моника Кормањош Новак 

2. Гуљаш Жолт 

3. Рафаи Беата 

4. Киш Тамаш 

5. Нађ Мељкути Даниел 

6. Представник савета родитеља – Ваштаг Едит 

 

 

 

КЉУЧНА ОБЛАСТ 1.:  

ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ 
Стандарди: 

 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног рада 

у школи 

1.3. Планирање образовно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева 

образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и 

општих међупредметних и предметних компетенција 

Циљ:  

1. Усклађивање Развојног плана, Школског програма и Годишњег плана рада школе 

са потребама и условима рада Основне музичке школе у Кањижи 

2.Унапређивање глобалног и оперативног планирања рада наставника, као и писане 

припреме рада наставника 

Р
ед

н
и

 

б
р
. 
ак

т.
 

Опис 

активности 

Носиоци 

активности 

Време 

реализаци-

је 

Критеријум успеха Извор доказа 

1.1. Програмирање образовно-васпитног рада је у функцији квалитетног рада школе. 

1.1.1. Школски програм се заснива на прописаним начелима за израду овог документа. 
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1. 

Усклађивање 

школског 

програма са 

новом 

законском 

регулативом 

Стручни 

актив за 

развој 

школског 

програма 

Септембар 

и по 

потреби 

Школски програм 

је усклађен са 

новом законском  

регулативом 

Школски 

програм 

1.1.2. У изради Развојног плана установе учествовале су кључне циљне групе 

(наставници, стручни сарадници, директор, ученици, родитељи, локална заједница). 

2. 

Ускладити 

састав Стручног 

актива за 

развојно 

планирање са 

новом 

законском 

регулативом 

Стручни 

актив за 

развојно 

планирање, 

Директор 

Септембар 

и по 

потреби 

Састав Стручног 

актива за развојно 

планирање  је 

усклађен са новом 

законском 

регулативом 

ГПР, ШРП 

1.1.3. Садржај кључних школских докумената одржава специфичности установе. 

3. 

Преглед 

кључних 

школских 

докумената са 

циљем 

утврђивања да 

ли одржавају 

специфичности 

установе 

Тим за 

самовреднов

ање 

Септембар  

Кључни школски 

документи 

одржавају 

специфичности 

установе 

Школски 

проргам, 

Развојни план 

установе, ГПР, 

Извештај о 

реализацији 

ГПР 

1.1.4. Програмирање рада заснива се на аналитичко-истраживачким подацима и 

проценама квалитета рада установе. 

4. 

Преглед 

досадашњег 

самовредновањ

а са циљем 

унапређивања 

програма школе 

Тим за 

самовреднов

ање 

Током 

школске 

године 

Програми су 

унапређени 

Извештаји за 

самовреднова

ње, Школски 

програм, 

Развојни план 

установе и 

ГПР 

1.1.5. У програмирању рада уважавају се узрасне, развојне и специфичне потребе 

ученика . 

5. 

Утврђивање 

присутности 

Програма 

инклузивног 

образовања и 

преглед 

Тим за 

инклузивно 

образовање 

Током 

школске 

године 

Програм 

инклузивног 

образовања постоји 

и индивидуални 

образовни планови 

су усклађени са 

Школски 

програм, 

Развојни план 

установе, ГПР, 

индивидуални 

образовни 
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индивидуалних 

образовних 

планова 

специфичним 

потребама ученика 

планови 

6. 

Преглед 

васпитних 

програма са 

циљем 

утврђивања 

усклађености са 

развојним и 

узрасним 

потребама 

ученика 

Тим за 

самовреднов

ање 

Током 

школске 

године 

Васпитни програми 

су усклађени са 

развојним и 

узрасним 

потребама школе 

Школски 

програм, 

Развојни план 

установе, ГПР 

1.2. Планирање рада органа, тела и тимова је у функцији ефективног и ефикасног 

рада у школи. 

1.2.1. Годишњи план рада донет је у складу са Школским програмом, Развојним 

планом и годишњим календаром. 

7. 

Усклађивање 

Годишњег 

плана рада са 

Школским 

програмом, 

Развојним 

планом 

установе и 

годишњим 

календаром 

Тим за 

самовреднов

ање 

Током 

школске 

године 

Годишњи план рада  

је усклађен са 

Школским 

програмом, 

Развојним планом 

установе и 

годишњим 

календаром 

Школски 

програм, 

Развојни план 

установе, ГПР 

1.2.2. У оперативним/акционим плановима органа, тела, тимова, стручних сарадника 

и директора конкретизовани су циљеви из развојног плана и школског програма и 

уважене су актуелне потребе школе. 

8. 

Преглед 

оперативних 

планова органа, 

тела, тимова, 

стручних 

сарадника и 

директора са 

циљем 

утврђивања 

усклађености са 

циљевима из 

развојног плана 

и школског 

програма 

Тим за 

самовреднов

ање 

Током 

школске 

године 

У 

оперативним/акцио

ним плановима 

органа, тела, 

тимова, стручних 

сарадника и 

директора 

конкретизовани су 

циљеви из 

развојног плана и 

школског програма 

ГПР 

1.2.3. Планови органа, тела и тимова јасно одсликавају процесе рада и пројектују 

промене на свим нивоима деловања. 
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9. 

Преглед 

процеса рада 

органа, тела, 

тимова са 

акцентом на 

пројекцију 

промена на 

свим нивоима 

деловања 

(исходи) 

Тим за 

самовреднов

ање у 

сарадњи са 

Педагошким 

колегијумом 

Септембар 

Планови органа, 

тела и тимова јасно 

одсликавају 

процесе рада и 

пројектују промене 

на свим нивоима 

деловања 

ГПР 

1.2.4. Оперативно планирање органа, тела и тимова предвиђа активности и 

механизме за праћење рада и извештавање рада током школске године. 

10. 

Преглед 

планова и 

извештаја 

органа, тела и 

тимова 

Тим за 

самовреднов

ање 

Септембар 

Планови органа, 

тела и тимова 

предвиђају 

активности и 

механизме за 

праћење рада и 

извештавање рада 

током школске 

године 

ГПР 

1.2.5. Годишњи извештај садржи релевантне информације о раду школе и усклађен је 

са садржајем Годишњег плана рада. 

11. 

Усклађивање 

Годишњег 

извештаја са 

Годишњим 

планом рада 

школе 

Тим за 

самовреднов

ање 

На крају 

школске 

године 

Годишњи извештај 

садржи релевантне 

информације о раду 

школе и усклађен је 

са садржајем 

Годишњег плана 

рада 

ГПР, Извештај 

о реализацији 

ГПР 

1.3. Планирање образвоно-васпитног рада усмерено је на развој и остваривање циљева 

образовања и васпитања, стандарда постигнућа/исхода у наставним предметима и 

општих међупредметних и предметних компетенција. 

1.3.1 Наставници користе међупредметне и предметне компетенције и стандарде за 

глобално планирање наставе и исходе постигнућа за оперативно планирање наставе. 

12. 

Преглед 

глобалних и 

оперативних 

планова 

наставника 

Стручни 

сарадник 

Септембар 

и током 

школске 

године 

Глобални планови 

наставника садрже 

међупредметне 

компетенције а 

оперативни садрже 

исходе постигнућа 

Глобални и 

оперативни 

планови 

наставника 

1.3.2. У оперативним плановима наставника и у њиховим дневним припремама 

видљиве су методе и технике којима је планирано активно учешће ученика на часу. 

13. 
Предавање на 

Наставничком 

Психолог 

школе 

30. август 

2018. 

Наставници ће 

правилно 

Глобални и 

оперативни 
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већу са темом 

планирање рада 

и припреме 

рада наставника 

састављати своје 

глобалне и 

оперативне планове 

и припреме за рад 

планови 

наставника, 

припреме за 

рад 

наставника 

14. 

Преглед  

оперативних 

планова 

наставника и 

њихових 

дневних 

припрема током 

планиране 

годишње посете 

часовима 

Стручни 

сарадник 

Септембар 

и током 

школске 

године 

У оперативним 

плановима 

наставника и у 

њиховим дневним 

припремама 

видљиве су методе 

и технике којима је 

планирано активно 

учешће ученика на 

часу 

Годишњи 

план посете 

часовима, 

оперативни 

планови 

наставника, 

дневне 

припреме 

1.3.3. Планирање допунске наставе и додатног рада је функционално и засновано је на 

праћењу постигнућа ученика. 

15. 

Анализа успеха 

ученика са 

циљем 

функционалног 

планирања 

допунске и 

додатне наставе 

Наставници 

и стручни 

сарадник 

У току 

школске 

године и 

квартално 

Планирање 

допунске наставе и 

додатног рада је 

функционално и 

засновано је на 

праћењу 

постигнућа 

ученика. 

Планови 

додатне и 

допунске 

наставе, 

реализација 

часова 

допунске и 

додатне 

наставе и 

постигнућа 

ученика. 

1.3.4. У планирању слободних активности уважавају се резултати испитивања 

интересовања ученика. 

16. 

Анкетирање 

ученика о 

интересовањим

а са циљем 

планирања 

слободних 

активности 

Наставници, 

стручна већа 
Септембар 

Широк избор 

слободних 

активности који је у 

складу са 

интересовањима 

ученика 

Резултати 

анкетирања и 

Извештај 

стручних већа 

1.3.5. Планирање васпитног рада са ученицима засновано је на аналатичко-

истраживачким подацима, специфичним потребама ученика и условима непосредног 

окружења. 

17. 

Преглед 

аналитичко-

истраживачких 

података који 

су рађени у 

Тимови који 

спроводе 

програме 

васпитног 

рада школе, 

Током 

школске 

године 

Планови васпитног 

рада са ученицима 

су  засновани на 

аналатичко-

истраживачким 

ГПР, Извештај 

о реализацији 

ГПР 
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оквиру 

различитих 

васпитних 

програма са 

циљем 

унапређивања 

истих 

Тим за 

самовреднов

ање 

подацима 

18. 

Процењивање 

специфичних 

потреба 

ученика и 

прилагођаве ње 

васпитних  

планова за 

њихове потребе 

Одељењска 

већа, Тим за 

инклузивно 

образовање, 

стручни 

сарадник 

Септембар 

Прилагођени 

васпитни планови 

специфичним 

потребама ученика, 

и евидентан је 

напредак ученика 

са посебним 

потребама 

Одређени 

делови 

Извештаја о 

реализацији 

ГПР 

19. 

Процена 

прилагођености

васпитног рада 

условима 

непосредног 

окружења 

Тим за 

самовреднов

ање 

Током 

школске 

године 

Прилагођени 

васпитни планови 

условима 

непосредног 

окружења 

ГПР, Извештај 

о реализацији 

ГПР 

1.3.6. Припреме за наставни рад садрже самовредновање рада наставника и /или 

напомене о реализацији планираних активности. 

20. 

Преглед 

припреме 

наставника за 

време редовне 

посете часова са 

циљем 

утврђивања 

присутности 

самовредновањ

е рада 

наставника у 

припремама 

Стручни 

сарадник 

Током 

школске 

године 

Припреме за 

наставни рад 

садрже 

самовредновање 

рада наставника и 

/или напомене о 

реализацији 

планираних 

активности. 

Годишњи 

план посете 

часовима, 

Припреме за 

рад 

наставника 

 
 

XXII    ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Ученички парламент Основне музичке школе чине ученици петог и шестог разреда. Сва 

питања везана за функционисање Ученичког парламента су дефинисана у Пословнику УП  

на основу члана 88. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 

Гласник РС", бр. 88/2017 и 27/2018),са чланом 93. Статута Основне музичке школе у 

Кањижи. Председник Ученичког парламента је члан Тима за самовредновање и 

присуствује седницама Школског одбора. Све активности УП се воде двојезично, на 

српском и мађарском језику (Пословник, седнице, радионице, акције, итд). 

Циљ Ученичког парламента се односи на развијање осећаја за живот у 

демократском друштву и стицање вештина демократског одлучивања, заштиту права и 
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интереса ученика, иницирање и промовисање иницијативности и активизма ученика у 

изградњи школе као најприродније демократске средине, иницирање и реализација 

сопствених акција, развијање сарадње са разним организацијама, развијање свести о 

правим друштвеним вредностима, развијање културе дијалога, подизање свести и опште 

културе код ученика, побољшање стања у школи како би међу ученицима промовисала 

сарадња, разумевање, толеранција, поштовање различитости, солидарност, ненасиље, 

доприносе решавању проблема ученика у школи и унапређење васпитно-образовог рада и 

културно-забавног живота Школе. 

Исходи Ученичког парламента односе се на оспособљавање ученика да самостално 

или тимски преузму одговорност за добијена задужења, од саме припреме, планирања, 

организовања и реализовања одређених активности, успостављања сарадње са Локалном 

самоуправом и разним НВО ради унапређења личних компетенција које су потребне за 

целоживотно учење, оспособљавање за комуникацијске и организационе вештине, 

оспособљавање за живот у демократском друштву уз доношење демократских одлука и 

њихово сповођење, ширење социјалне мреже познанстава ради будуће опремљености и 

спремности за живот и рад у сарадњи и хармонији са другим људима, бити спреман да 

преуземе иницијативу за решевање проблема у заједници који живи уз свесност о правим 

друштвеним вредностима и општој култури уз поштовање права других људи. 

Наставници задужени за координацију Ученичког парламента су: 

 

 Речко Жофиа, наставник солфеђа 

 Моника Кормањош Новак, психолог, 

 

АКЦИОНИ ПЛАН РАД УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА  ЗА ШКОЛСКУ 

2018/2019/. ГОДИНУ 

 

В
р

ем
е 

р
еа

л
и

з.
 

Активности 

/теме 

Начин и 

место 

реализ. 

Носиоци 

реализације 

Очекива

ни 

исходи 

С
еп

те
м

б
ар

/О
к
то

б
ар

 

- прва конститутивна седница – избор 

председника и заменика УП 

- обавештење чланова о Пословнику о раду УП, 

дневном реду 1. конститутивне седнице и 

извештају о раду прошле школске године и са 

планом рада за актуелну школску годину 

- упознавање ученика са Правилником о 

васпитно-дисциплинској одговорности и 

расправа, редефинисање правила понашања 

- упознавање чланова УП са појединим деловима 

Школског програма и Годишњег плана рада 

школе (Програм здравствене заштите, Програм 

професионалне оријентације, програм заштите 

животне средине) 

 

 

 

 

 

Дискусија 

Учионица 

Раз. стар. 

 

 

 

 

Психолог, 

наставник 

солфеђа 

Оспособљеност 

за демократско 

одлучивање и 

суживот у 

заједници на 

нивоу Школе 

 

Оспособљени за 

планирање, 

организацију и 

реализацију 

акција у тиму 
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Н
о
в
ем

б
ар

 

- информације о успеху и дисциплини на крају 

првог тромесечја и предлози ученика за 

унапређење истих 

- расправа, анализа и организације допунске и 

додатне наставе – размена мишљења и 

унапређење 

- расправа и анализа организације слободних и 

вананставних активности – музички камп, 

концерти, разне манифестације 

- расправа и предлог мера за побољшање 

безбедности ученика у школи 

Дискусија 

учионица 

Тим за 

заштиту 

ученика од 

насиља, 

злостављања 

и 

занемаривањ

а, 

психолог, 

наставник 

солфеђа 

Преузимање 

одговорности за 

сопствене 

поступке, 

преузимање 

иницијативе за 

решавање 

проблема и 

изношење 

сопственог 

мишљења 

Т
о
к
о
м

 

ц
ел

е 

го
д

и
н

е 

- учешће на радионицама које организују НВО, 

Локална самоуправа,  Црвени крст и разна 

удружења 

- презентације Средње музичке школе из 

Суботице 

Предавањ

а 

Презентац

ија 

Учионица 

Наставници, 

психолог, 

наставници и 

стручни 

сарадници 

основних 

школа 

 

Оспособљеност 

за успостављање 

сарадње и 

ширење 

социјалне мреже 

познанстава 

Ја
н

у
ар

 - информације о успеху и дисциплини на крају 

првог полугодишта и предлози ученика за 

унапређење истих 

 
Дискусија 

Учионица 

Наставник 

солфеђа, 

психолог 

Преузимање 

одговорности за 

сопствене 

поступке и 

изношење 

сопственог 

мишљења 

А
п

р
и

л
 - информације о успеху и дисциплини на крају 

трећег квартала и предлози ученика за унапређење 

истих Дискусија 

Анализа 

Наставник 

солфеђа, 

психолог 

Преузимање 

одговорности за 

сопствене 

поступке и 

изношење 

сопственог 

мишљења 

Т
о
к
о
м

 

ш
к
. 

го
д

и
н

е 

- учешће у припреми и организовању Музичког 

кампа 
Дискусија 

договор, 

разговор 

Учионица 

 

Наставници, 

психолог 

Оспособљеност 

за припрему, 

планирање, 

организацију и 

реализацију 

активности 

Ју
н

 

- коментарисање успеха и дисциплине на крају 

школске године 

- коментарисање остварене сарадње, планираних, 

договорених и остварених активности 

- идеје за наредну школску годину 

- евалуација рада УП и предлог за побољшање и 

унапређење рада 

Дискусија 

Упитници 

Учионица 

Наставник 

солфеђа, 

психолог 

Процена 

планираних са 

оствареним 

активностима уз 

осврт на 

критичко 

мишљење ради 

унапређења рада 

УП наредне 

године 

 

 

 

 

 

Председник Школског одбора: 

Асталош Алфред  


