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На основу члана 119. и 126. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) на основу Правилника о плану и 

програму наставе и учења основног музичког образовања и васпитања (“Службени гласник 

РС - Просветни гласник” бр. 5/2019),  те члана 48. Статута Основне музичке школе у 

Кањижи, Школски одбор Основне музичке школе у Кањижи, на својој XVI седници 

одржаној дана 11.09.2019. године Одлукoм АД/ 2 прихвата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  

 
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ У КАЊИЖИ 

У ШКОЛСКОЈ  2018/2019. ГОДИНИ 

 

 

I 

 

У в о д 

 

 

 

 

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

години одвијао се у складу са одредбама Закона о основном образовању и васпитању и 

Наставног плана за основно музичко образовање и васпитање, те Закона о основама система 

образовања и васпитања, („Службени гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019), 

са посебним нагласком на остваривању оних циљева и задатака образовно-васпитног рада 

који су утврђени у члану 8. цитираног Закона. 

 

Наставни план и програм рада у Школи и у овој школској години се остваривао на  српском 

и мађарском наставном језику, у складу са одредбама  члана 5. Закона, и то у оквиру 

шестогодишњег, четворогодишњег, односно двогодишњег музичког образовања. 
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1. ПРЕГЛЕД БРОЈА УЧЕНИКА, ПО ИНСТРУМЕНТИМА И ЊИХОВО КРЕТАЊЕ ТОКОМ 

ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ 

 

 

 

 

Разред 

 

Преглед броја ученика на почетку и крају школске 2018/2019 године 

Клавир Хармоника Виолина Виолончело Гитара Дрвени 

дув. 

Соло пев. Свега 

Поч. Крај Поч. Крај Поч. Крај Поч. Крај Поч. Крај Поч. Крај Поч. Крај Поч. Крај 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I 17 16 5 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 39 36 

II 10 9 6 4 1 1 2 2 4 4 5 4 3 3 31 27 

III 11 11 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4   20 20 

IV 14 14 9 8 3 3 3 3 6 6 8 8   43 42 

V 8 8 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2   16 16 

VI 6 6 8 8 1 1 2 2 7 7 2 2   26 26 

Укупно: 66 64 30 27 9 9 11 11 27 27 26 23 6 6 175 167 

 

 У току школске године исписало се 8 ученика. 

 

2.      УСПЕХ УЧЕНИКА ПО ИНСТРУМЕНТИМА И РАЗРЕДИМА НА КРАЈУ ШКОЛСКЕ 

2018/2019. ГОДИНЕ 

 

2.1. КЛАВИР 

 
Разред У  С  П  Е  Х   ученика Основне музичке школе из Кањиже на инструменту – клавир 

 

 У 

ПОТПУНОСТИ 

УЗ 

ПОМОЋ 

ПРОСЕЧАН ЗАДОВОЉА

ВАЈУЋИ 

НЕЗАДОВОЉ. УКУПНО 

I 16 / / / / 16 

 

Разреди У  С  П  Е  Х   ученика Основне музичке школе из Кањиже на инструменту - 

клавир 

 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно 

II 8 1     9 

III 10 1     11 

IV 11 3     14 

V 6 2     8 

VI 2 4     6 

Укупно: 37 11     48 

 

2.2. ХАРМОНИКА 

 

Разред У  С  П  Е  Х   ученика Основне музичке школе из Кањиже на инструменту – хармоника 

 

 У 

ПОТПУНОСТИ 

УЗ 

ПОМОЋ 

ПРОСЕЧАН ЗАДОВОЉАВА. НЕЗАДОВОЉ. УКУПНО 

I 5 / / / / 5 
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Разреди 

У  С  П  Е  Х   ученика Основне музичке школе из Кањиже на инструменту - 

хармоника 

 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно 

II 2 2 / /   4 

III 0 0 / /   0 

IV 2 2 4 /   8 

V 0 2 / /   2 

VI 3 1 3 1   8 

Укупно: 7 7 7 1   22 

 

2.3. ВИОЛИНА 

Разред У  С  П  Е  Х   ученика Основне музичке школе из Кањиже на инструменту – виолина 

 

 У 

ПОТПУНОСТИ 

УЗ 

ПОМОЋ 

ПРОСЕЧАН ЗАДОВОЉАВА. НЕЗАДОВОЉ. УКУПНО 

I 3 / / / / 3 

 

 

Разреди 

У  С  П  Е  Х   ученика Основне музичке школе из Кањиже на инструменту - 

виолина 

 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно 

II 1      1 

III 0      0 

IV 3      3 

V 1      1 

VI 1      1 

Укупно: 6      6 

 

2.4. ВИОЛОНЧЕЛО 

Разред У  С  П  Е  Х   ученика Основне музичке школе из Кањиже на инструменту – виолончело 

 

 У 

ПОТПУНОСТИ 

УЗ 

ПОМОЋ 

ПРОСЕЧАН ЗАДОВОЉАВА. НЕЗАДОВОЉ. УКУПНО 

I 3 / / / / 3 

 

Разреди У  С  П  Е  Х   ученика Основне музичке школе из Кањиже на инструменту - 

виолончело 

 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно 

II 2  /    2 

III 0  /    0 

IV 3  /    3 

V 1  /    1 

VI 1  1    2 

Укупно: 7  1    8 
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2.5. ГИТАРА 

Раз

ред 

У  С  П  Е  Х   ученика Основне музичке школе из Кањиже на инструменту – гитара 

 

 У 

ПОТПУНОСТИ 

УЗ 

ПОМОЋ 

ПРОСЕЧАН ЗАДОВОЉАВА. НЕЗАДОВОЉ. УКУПНО 

I 3 / / / / 3 

 

 

Разреди 

У  С  П  Е  Х   ученика Основне музичке школе из Кањиже на инструменту - гитара 

 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно 

II 3 1 /    4 

III 5 / /    5 

IV 5 / 1    6 

V 1 1 /    2 

VI 4 2 1    7 

Укупно: 18 4 2    24 

 

2.6. ДРВЕНИ ДУВАЧИ 

 

Разред У  С  П  Е  Х   ученика Основне музичке школе из Кањиже на инструменту – дрвени 

дувачи 

 

 У 

ПОТПУНОСТИ 

УЗ 

ПОМОЋ 

ПРОСЕЧАН ЗАДОВОЉАВА. НЕЗАДОВОЉ. УКУПНО 

I 3 / / / / 3 

 

 

Разреди 

У  С  П  Е  Х   ученика Основне музичке школе из Кањиже на инструменту - дрвени 

дувачи 

 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно 

II 4 /     4 

III 4 /     4 

IV 8 /     8 

V 2 /     2 

VI 1 1     2 

Укупно: 19 1     20 

 

2.7. СОЛО ПЕВАЊЕ 

 

Разред У  С  П  Е  Х   ученика Основне музичке школе из Кањиже на соло певању 

 

 У 

ПОТПУНОСТИ 

УЗ 

ПОМОЋ 

ПРОСЕЧАН ЗАДОВОЉАВА. НЕЗАДОВОЉ. УКУПНО 

I 3 / / / / 3 

 

 

Разреди 

У  С  П  Е  Х   ученика Основне музичке школе из Кањиже на  соло певању 

 

Одличан Врло 

добар 

Добар Довољан Недовољан Неоцењен Укупно 

II 3      3 

9 
 

 



 

 6 

P
ag

e6
 

 III 

 

 ИЗВЕШТАЈ О УЧЕШЂУ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА У ВАННАСТАВНИМ И 

КУЛТУРНИМ АКТИВНОСТИМА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019 ГОДИНИ 

 

3.1.  Концерти Музичке школе 

01.10.2018. у 19,00 сати – Свечаност поводом Дана школе – ЦНЕСА (велика сала)  

24.10.2018. (среда) у 18,00 сати - Ђачки концерт у Дому културе - ХОРГОШ  

Организатори: Палковић Елвира и Перкучин Наташа 

07.11.2018. (среда) – у 18,00 сати - Ђачки концерт – ЦНЕСА (велика сала). 

Организатори: Томишић Сања и Нађ Мељкути Даниел  

05.12.2018. – у 18,00 сати - Ђачки концерт – ЦНЕСА (велика сала) 

Организатори: Буш Аћимчев Јудит и Вереш Сузана  

06.12.2018. (четвртак) – у 18,30 сати – Ђачки концерт – у О.Ш. Kарас Kаролина - МАЛЕ 

ПИЈАЦЕ Организатори: Kиш Тамаш и Перкучин Наташа  

11.12.2018. (уторак) у 18,00 сати - Ђачки концерт – ОШ Араш Јанош-ТРЕШЊЕВАЦ 

Организатори: Гуљаш Жолт и Рафаи Беата 

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

Организатори: Асталош Алфред и Нађ Мељкути Даниел  

17.12.2018. (понедељак) - у 18,00 сати – Ђачки концерт у Дому културе у ХОРГОШУ. 

Организатори: Рац Тимеа и Ваштаг Иштван  

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

школе 

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

06.02.2019. (среда) – у 18,00 сати - Ђачки концерт – ЦНЕСА (велика сала) 

Организатори:Рафаи Беата, Ранков Моника и Томишић Сања 

04.03.2019. (понедељак) – у 16,00 сати - Ђачки концерт у ОШ „Арањ Јанош“ ОРОМ –  

Организатори: Нађ Мељyкути Даниел и Шарњаи Даниела 

05.03.2019. (уторак) у 18,30 сати – Ђачки концерт - МАЛЕ ПИЈАЦЕ –   

О.Ш. Kарас Kаролина.  

Организатор: Рац Тимеа и Kиш Тамаш  

06.03.2019. (среда) – у 18,00 сати - Ђачки концерт – ЦНЕСА (велика сала) 

Организатори: Буш Аћимчев Јудит, Томић Инес и Ференц Kристина 

07.03.2019. (четвртак) – у 18,00 сати - Ђачки концерт – Дом културе ХОРГОШ. 

Организатори: Палковић Елвира и Молнар Добо Марта 

03.04.2019. (среда) – у 18,00 сати - Ђачки концерт – ЦНЕСА (велика сала) 

Организатори: Асталош Алфред и Вереш Сузана 

10.04.2019.(среда) – у 18,00 сати - Ђачки концерт – Дом културе ХОРГОШ. Организатори: 

Ваштаг Иштван и Перкучин Наташа 

08.05.2019. (среда) – у 19,00 сати - Ђачки концерт – ЦНЕСА (велика сала) 

Организатори: Ференц Kристина и Ранков Моника 

27.05.2019. (понедељак) – 16,00 сати – Завршни концерт  - ТРЕШЊЕВАЦ. 

Организатори:Рафаи Беата, Нађ Мељкути Даниел и Гуљаш Жолт  

29.05.2019. (среда) у 18,00 сати Завршни концерт - ХОРГОШ у ДОМУ KУЛТУРЕ – 

Организатори: Палковић Елвира и Молнар Добо Марта 

04.06.2019. (уторак) – у 16,00 сати – Завршни концерт –  Основна школа - ОРОМ  

Организатори: Шарњаи Даниела и Асталош Алфред  

04.06.2019. (уторак) у 18,30 сати – Завршни концерт - МАЛЕ ПИЈАЦЕ –  О.Ш. Kарас 

Kаролина.  

Организатори: Молнар Добо Марта, Перкучин Наташа, Рац Тимеа  и Kиш Тамаш 

05.06.2019. (среда) - у 18,00 сати – Завршни концерт - ЦНЕСА (велика сала). Организатори: 

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

12.06.2019. (среда) - у 18,00 сати - Свечани концерт – Матура - ЦНЕСА – Организатори: Сви 

наставници 
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3.2. Сарадња Основне музичке школе у Кањижи са другим институцијама у општини 

– у виду дидактичких концерата током целе године 

 

 

10.12.2018. – 9,30 - Kањижа у Ади згради ОШ „Јован јовановић Змај“ 

10.12.2018. - 9,00 – Трешњевац -  10,00 - Адорјан  

11.12.2018. – 10,00 - Хоргош – Дом културе  

12.12.2018. – 9,00 - Ором, 10,00 - Тотово село, 11,00 - Велебит  

13.12.2018. у 10,00 Цнеса – Kањижа – Централна зграда забавишта   

14.12.2018. – 9,00 - Мале Пијаце, 10,00 – Мартонош 
 

 

3.3.       Јавни часови у оквиру родитељских састанака 

Сви ученици наступали су у оквиру јавних часова на родитељским састанцима у оба 

полугодишта (октобар и новембар 2018. и фебруар и март 2019. године). 

 

3.4. Концерти унутар одсека и такмичења унутар школе 

- Хармоника – Дом културе:  

21.11.2018. - у 17,00 сати 

27.03.2019.-  у 16,00 сати 

Школско такмичење – 17.04.2019. у 17,00  

- Клавир – Дом уметности: 

22.11.2018. – у 16,00 сати 

18.04.2019. – у 16,00 сати 

Школско такмичење – 16.05.2019. у 16,00    

- Дрвени дувачи – Дом културе: 

21.11.2018.-   у 17,00 сати 

21.02.2019.-   у 17,00 сати 

Школско такмичење – 10.04.2019. у 16,00  сати  

- Гитара – Дом културе: 

04.12.2018.- у 17,00 сати 

30.05.2019.- у 17,00 сати 

Школско такмичење – 11.04.2019. у 17,00  сати   

- Гудачи – Дом културе: 

22.11.2018. - у 15,00 сати 

18.04.2019. - у 15,00 сати 

Школско такмичење – 14.02.2019. у 16,30    

      - Солфеђо – у згради школе 

      - 03.04.2019. –   нижи разреди  

      - 10.04.2019. –  виши разреди 

 

3.5.Такмичења 
 

1. Фестивал младих пијаниста "Пианисимо", Суботица 29.11.- 02.12.2018.   

Ранков Борис III разред клавира - I награда. 

  Kласа: Ранков Моника. 

2. Такмичење дувача ФЕМУС 2019. од 15. до 17. фебруара 2019.- Суботица. 

          -  Сурок Ноел I разред кларинета – III награда, 

              Класа: Асталош Алфрeд, корепетитор: Буш Аћимчев Јудит 

3. XI. Пролећни сусрет гитариста, Сегедин 09.03.2019. год.: 

- Рафаи Герге II разред –  II награда 

- Балинт Мартон, IV разред гитаре  – II награда 
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- Добo Kристиан IV разред гитаре  –  III награда 

              Kласа: Вереш Сузана  
 

4. VI. Међународни фестивал виолиниста, 8-9 марта 2019.год. Терексентмиклош 

- Леополд Kата I разред виолине – III награда 

               класа: Kиш Тамаш, корепетитор: Ференц Kристина 

5. Дани музике у Бачкој Тополи: 

VII  Међународно такмичење гитаре "Небеске струне" 28.03.2019: 

- Пургел Дaвид III разред – III награда,  

- Губи Ана IV разред – II награда  

Kласа: Шарњаи  Даниела 

- VII Међународно такмичење хармоникаша "Акордеонијада" 28.03.2019. 

- Данич Балинт I разред – I награда,  класа: Молнар Добо Марта 

- Пекла Бенце I разред – I награда,  класа: Молнар Добо Марта 

- Шерег Флора III разред  – I награда,  класа: Нађ Мељкути Даниел 

XIV Међународно такмичење гудача "Kада цврчци цврче" 30.03.2019. 

-  Леополд Kата I разред виолине –  I награда, класа: Kиш Тамаш, корепетитор: Ференц 

Kристина 

XI Међународно такмичење клавира "Музички тренуци" 31.03.2019. 

     - Берењи Доминика IV разред – I награда  

     - Kаваи Река IV разред – I награда  

        класа: Рац Тимеа 

6. Kоло – Српски културни центар, Морахалом 05.04.2019. – I Музика Балканика  

Клавир 

     - Берењи Доминика IV рарзед -  III награда 

     - Kаваи Река,  IV рарзед - похвала 

    класа: Рац Тимеа 

Хармоника  

- Данич Балинт  III разред,  –  похвала, класа: Молнар Добо Марта 

- Пекла Бенце  разред , – II награда, класа: Молнар Доба Марта 

- Пилиши Kолош  VI разред – I награда 

Kласа: Молнар Доба Марта 

7. Републичко такмичење, 07.04.2019. - Београд 

Дисциплина: клавир соло 

       - Берењи Доминика IV разред, III награда  

       - Kаваи Река IV разред, II награда  

          класа: Рац Тимеа 

8. VI. Међународн фестивал гитариста, Сегедин, Сзегед 12.04.2019. 

- Пургел Давид II разред, III награда, клса: Шарњаи Даниела 

- Губи Ана IV  разред,  III награда, класа: Шарњаи Даниела 

- Добо Kристиан IV разред. III награда, класа: Вереш Сузана 

- Балинт Мартон IV разред – III награда, класа: Вереш Сузана 

9. XVI Међународно такмичење младих хармоникаша "Звездане стазе" Kрагујевац 

              8-10.05.2019. 

- Шерег Флора  – I награда, класа: Нађ Мељкути Даниел 

10. Међународно музичко такмичење "Фантаст", Бечеј 13-23.05.2019. 

     Kлавир 13-15.05. 

- Максим Драшковић –  I разред,  II награда, класа: Бyш Аћимчев Јудит 

- Ранков Борис -  III разред, II награда, класа: Ранков Моника 

- Берењи Доминика -  IV разред, II награда, класа: Рац Тимеа 

- Kаваи Река - IV разред,  I награда, класа: Рац Тимеа 

        Виолина 17.05.2019.г. 

     -Леополд Kата -  I разред,  I награда, класа: Kиш Тамаш 

        Хармоника 22.05.2019. 
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- Данич Балинт, I разред,  I награда, класа: Молнар Добо Марта 

- Пекла Бенце, I разред,   I награда, класа: Молнар Доба Марта 

- Шерег Флора, III разред,  I награда, класа: Нађ Мељyкути Даниел 

Гитара 23.05.2019. 

- Тукач Андреа,  II разред,  II награда, класа: Шарњаи Даниела  

- Пургел Давид,  II разред,  II награда,  класа: Шарњаи Даниела  

- Губи Ана, IV разред, II награда, класа: Шарњаи Даниела  

11. XII  Међународно пијанистичко такмичење "Славенски" Нови Сад 17-19.05.2019. 

Kлавир соло: 

- Ранков Борис III разред, I награда, класа: Ранков Моника 

- Берењи Доминика,  IV разред,  I награда, класа: Рац Тимеа 

- Kаваи Река, IV разред, I награда, класа: Рац Тимеа 

Kлавир четвороручно: 

- Валковић Зое, Шаркањ Марк – III разред, клавирски дуо   – I МЕСТО – 

победници категорије – класа: Палковић Елвира 

12. XVIII. Такмичење Млади Виртуоз, МШ Петар Kоњовић, Београд 24-29.05.2019. 

Дисциплина: Kлавир 24.05.2019. 

- Ранков Борис,  III разред – I награда,  класа: Ранков Моника 

Дисциплина: Гитара 28.05.2019. 

- Тукач Андреа,  II разред  - II награда, класа: Шарњаи Даниела  

- Пургел Давид,  III разред - II награда, класа: Шарњаи Даниела  

           

УКУПНПО: 44 

  I награда: 19  

  II награда: 13   

III награда: 10 

   Похвала: 2 

 

3.5. Наступи у оквиру већих манифестација у граду, односно општини 
 

1.  28.09.2018. Галерија Добо Тихамер, 18,30 Отварање изложбе Павлешич Еве из Суботице.  

Наступо:  Толић Стефан - гитара 

2.  29.09.2018. у 14,00  - Бербански дани ХОРГОШ –  

Наступали 4 ученика са дувачког одсека у класи Ваштаг Иштвана. 

3. 29.09.2018.  у 13,30 испред Дома културе  

Наступали: 

-  дует кларинета: Нађ Ливија и Ваштаг Иштван: 

-  Фодор Ерик – кларинет 2. разред 

-  Kовач Ђолаи Софиа – флаута 4. разред 

-  Шуљок Арон – кларинет 4. разред 

4. 11.10.2018. у 16,00 наступ код пензионера  

Наступали: 

- Пекла Бенце 1. разред хармонике, класа: Молнар Добо Марта 

- Губи Ана 4. разред гитаре,  класа: Шарњаи Даниела 

5. 21.10.2018. – Наступ наставника школе на у оквиру Дана општине  
 Наступали: Kиш Тамаш и Буш Аћимчев Јудит. 

6. 16.10.2018. – Дан Основне школе "Мориц Жигмонд " - Мале Пијаце – фискултурна 

сала. Наступали: 

Припреми и 1. Разред, класа: Молнар Добо Марта 

7. 19.10.2018. 16,30 Свечана сала градске куће у Kањижи – Наступ наставника виолин 

Kиш Тамаша уз клавирску пратњу Буш Аћимчев Јудите у општини на промоцији књиге у 

склопу прославе Дана општине Кањижа 

8.  20.10.2018.  Дан општине у 16,30 Рибарски Трг 1  

Наступали: 
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Фодор Ерик 2. разред кларинета, из Хоргоша са наставником Ваштаг Иштваном  

9. 25.10.2018. ( четвртак)  у 17,00  – Промоција књиге у библиотеци : 

- Стефан Толић – 6. разред гитаре, класа: Шарњаи Даниела 

10. 01.11.2018. у 15,00 – Католичко гробље Хоргош 

Наступао: 

-Фодор Ерик 2. разред кларинета  

11.  02.11.2018. – у 15,00 – наступ наставника Kиш Тамаша на помену жртвама у 

католичком гробљу 

12. 09.12.2018. у 17,00 – Цнеса – наступ ученика музичке школе ( припремно одељење, хор 

ученика нижих разреда и група инструменталиста - на Добротворном концерту за 

прикупљање средстава за куповину новогодишњих пакетића за децу из Барке. Kласа: Молнар 

Добо Марта, Томић Инес и Нађ Мељкути Жофиа 

13.18.12.2018. 17.00 сати – подрум Цнеса – Вегетаријански кулинарски круг – предавања 

Наступали: 

- Губи Анна 4. разред гитаре, класа: Шарњаи Даниела  

- Толић Стефан 6. разред гитаре, класа: Шарњаи Даниела  

- Апро Ема 1.  разред хармонике,  класа: Нађ Мељyкути Даниел 

- Шерег Флора 3. разред хармонике класа: Нађ Мељyкути Даниел   

14. 19.12.2018. у 10,00 – Геронтолошки центар Kањижа – 

Наступали: 

- Хармат Адам, класа: Шарњаи Даниела 

- Шарњаи Даниел, класа: Шарњаи Даниела 

- Вуловић Сергеј, класа: Шарњаи Даниела 

- Губи Ана, класа: Шарњаи Даниела 

- Апро Ема 1. разред хармонике,  класа: Нађ Мељyкути Даниел 

- Шерег Флора, класа: Нађ Мељyкути Даниел  

- Себењи Антониа и Нади Чаба – ученици дувачког одсека 

15. 19.12.2018. у 10,40 – Геронтолошки центар Баћаниум - Kањижа – 

Наступали: 

- Хармат Адам, класа: Шарњаи Даниела 

- Шарњаи Даниел, класа: Шарњаи Даниела 

- Вуловић Сергеј, класа: Шарњаи Даниела 

- Губи Ана, класа: Шарњаи Даниела 

- Апро Ема 1. разред хармонике,  класа: Нађ Мељyкути Даниел 

- Шерег Флора, класа: Нађ Мељyкути Даниел  

- Себењи Антониа и Нади Чаба – ученици дувачког одсека 

  

16. 21.12.2018. у 14,00 сати – Наступ у Барци 

- Себењи Антониа и Нади Чаба и наставник флауте Рафаи Беата 

  

17. 09.02.2019. Промоција књиге “Снови и чуда“ аутора  Ђолаи Kаролине у организацији 

Културно уметничког друштва Јокаи Мор у Малим Пијацама 

Наступала: 

- Себењи Антониа 1. Разред фалуте, класа: Рафаи Беата 

 

18. 09.03.2019. у 16,00 – Дан села – Хоргош   

Наступали: 

- Фодор Ерик, 2. разред кларинета,  класа: Ваштаг Иштван  

 

3.6. Извештај о реализацији Музичког кампа „Музиком око света“ 

Основна музичка школа је у периоду од 17-20. јуна, на обали реке Тисе одржала II Летњи 

музичли камп, под називом " Музиком око света".  

У кампу је боравило 80 деце узраста од 6 - 12 година.  
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Програм је био веома богат и са децом су радили сви наставници школе, као и наш гост - 

Горан Биро, студент II године удараљки, са Академије уметности у Новом Саду. Деца су 

имала секције: оркестра, хора, бумвејкера, бубњева, израђивали су музичке инструменте од 

материјала за рециклажу, имали радионице под називом "Часови среће", на којима је са њима 

радила школски психолог, имали су бројне музичке игре, караоке, учили су плесати, а ишли 

су и на позоришну музичку представу, трупе суботичког дечијег позоришта, која је била 

отворена и за кањишку публику. Ту је био још и излет бродом, а први пут ове године имали 

су прилику и да се опробају у јахању.  

Задњег дана кампа, приредили су прелепу свечаност, на којој су бројној публици приказали 

све, што су за 4 дана научили.  

 
 

IV 

СТЕПЕН СТРУЧНОСТИ НАСТАВНИКА 

 
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 

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

време 

- 3 наставника за дрвене дувачке инструменте. Два  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 6 VII одређ. да 

9 Перкучин Наташа Наставник хармонике 3 VI 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 VI 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 6 VII одређ. да 

19. Томић Инес Наставник солфеђа  5 VII неодређ. да 
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V 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ 

 

Организациона структура Школе 

Школа ради потпуно самостално.  

Организациона структура Школе 

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

основним школама. 

Календар рада 

Школа у потпуности применила Календар образовно - васпитног рада основних школа за 

школску 2018/2019. годину, одређен од стране Покрајинског секретаријата за образовање, с 

тим што због недостатка простора и немогућности израде другачијег распореда Школа ради 

шест дана у недељи. 

 
   

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ШКОЛСКОГ КАЛЕНДАРА ЗА 

ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ 
 

 
 

 

 

 
 

VI 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА 

 

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 заседало је на почетку и на крају школске године, односно ради 

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

 

Програмски садржај Динамика Носилац 

Организациони послови   

1. анализа припремљености објекта за почетак шк. год. VIII Директор 

2. организација васпитно – образовног процеса   

    - формирање одељења VIII Директор 

    - подела предмета на наставнике   

    - школски календар   

    - распоред часова   

3. организација концерата X - VI  

4. учешће на такмичењима IX - VI Шк.одб. 

5. програмирање рада  Директор 

    - разматрање годишњег плана рада   

    - доношење месечног плана   

    - концепција планова наставника   

6. праћење и вредновање остварених резултата I, VI, IX Директор 

    - анализа успеха у прошлој години IX Шк.одб. 

    - анализа успеха појединих класификац. Периода   

7. остваривање годишњег програма рада  Директор 

    - анализа реализације планираног фонда час.   

    - рад стручних органа  Наставн. 

    - дидактичко - методичка заснованост часа  Наставн. 

8. унапређење васпитно - образовног процеса  Наставн. 

    - опремање школе  Шк.одб. 

    - савремени поступци вредновања ученика  Наставн. 

9.   мотивација и стимулација ученика  Наставн. 

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

 

Програм рада Разредних и одељењских већа 

 

Разредна и одељењска већа заседала су по потреби, а првенствено ради организоване 

припреме јавних наступа Школе, односно ученика. Радом оба већа руководио је директор, 

односно лице кога је директор за конкретну проблематику задужио. 

 

Програм рада Стручних већа 

У оквиру адекватних одсека формирана су  и радила  стручна већа наставника 

инструменталне и теоријске наставе који су својим радом усагласили  критеријуме који су се 

примењивали у непосредном образовно - васпитном раду. Седницама стручних већа  

руководили су председници стручних већа. 
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Ред 

бр. 

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

I         ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ВЕЋА 

1. Израда годишњег плана 

рада 

          Чланови 

2. Организационо техничка  

питања (саст., концерти, такмич., 

набав. учила) 

          Председ. 

 

II        РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА 

1. Организација рада у редовној 

настави 

          Чланови 

 

2. Рад оркестра           „ 

3. Рад камерних састава           „ 

III       ОСТВАРИВАЊЕ САРАДЊЕ СА ДРУГИМ ВЕЋИМА 

1. Утврђивање корелације међу 

сродним садрж. прог.  

          Председ. 

2. Сарадња са стручним друштвима 

и установама 

          Председ. 

IV       СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

1. Анализа нових програма           чланови 

2. Рационални модели припр. За 

наставу 

          „ 

3. Учешће на семинарима           „ 

V        АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

1. Истраживање ефикасности 

појединих облика и метода рада 

          чланови 

VI       ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА 

1. Периодични осврт на рад актива 

и предлагање мера за унапређење 

рада 

          Председ. 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

1. Планирање и програмирање образовно - васпитног рада 

Послови психолога везани за планирање и програмирање обављени су током јуна, јула и 

августа месеца.Сви планирани послови су реализовани. 

Психолог је сачинио свој план и програм рада, учествовао у планирању и изради акционог 

плана  Тимa за самовредновање, Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања, 

занемаривања и дискриминације, и акционог плана Тимa за сарадњу са породицом, као и 

повећања сарадње међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима и запосленима. 

Психолог је саставио план и програм заштите животне средине, социјалне заштите, 

здравствене превенције, професионалне оријентације и израдио акциони план ученичког 

парламента за школску 2018/2019. годину. Психолог је учествовао у допуни развојног плана 

и школског програма. У сарадњи са директором и правником школе саставио је План 

напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника и План стручног 

усавршавања наставника, стручног сарадника и директора. 

2. Праћење и вредновање образовно - васпитног рада 

Осим планирања, током школске године психолог је радио на праћењу реализације 

планираног, као и на пружању подршке колегама који су учествовали у раду Тимова. 

Учествовао је у праћењу реализације остварености постигнућа ученика, анализирао њихов 

успех и предлагао мере за побољшање њиховог рада у сарадњи са родитељима и 

наставницима.  

Психолог је у школској 2018/2019. години већину радног времена посветио самовредновању 

рада школе и израдио план самовредновања 1. кључне области „Програмирање, планирање и 

извештавање“. Психолог је саставио анкете за истраживање у оквиру самовредновања рада 

школе (упитник о коришћењу слободног времена ученика ради планирања активности у 
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летњем музичком кампу и у слободном времену ученика), обрадио прикупљене податке и 

презентовао на састанцима Наставничког већа, Савета родитеља и Школског одбора.  

3. Рад са наставницима 

Рад са наставницима је остварен по питањима успеха и учења ученика, оцењивања ученика, 

мотивације ученика, и васпитног рада са одељењем у целини. Психолог је пружао помоћ 

одељењским старешинама у остваривању сарадње са породицама ученика у оквиру 

индивидуалних разговора. 

Током школске године психолог је заједно са директором школе обављао посете часова 

редовне наставе ради праћења рада наставника. Посећено је укупно 10 часова. Психолог је 

био члан комисије за проверу савладаности програма и активно радио са приправницима 

школе. У току школске 2018/2019. године наставница солфеђа Нађ Мељкути Жофиа је стекла 

право на полагање испита за лиценцу наставника солфеђа. Ради сагледавања положаја 

ученика у наставном процесу посећен је час солфеђа првог разреда у Кањижи. Психолог је 

посетио и музичку радионицу Музичке школе у Кањижи, организатори радионице су били 

Молнар Добо Марта, Нађ Мељкути Жофиа, Томић Инес и Вереш Сузана. 

Сарадња са наставницима ове године била је  веома добра и плодотворна. 

4. Рад са ученицима 

На почетку школске 2018/2019. године планирано је представљање стручне службе и 

реализовано на часовима солфеђа у свим разредима. Ученици су од стране психолога такође 

упознати са Програмом превенције насиља, злостављања и занемаривања. Као координатор 

Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања психолог је учествовао у 

организацији превентивних програма. 

Ученици су долазили код психолога по препоруци наставника. У току године индивидуално 

је рађено са 7 ученика. Педагошко-психолошко саветовање је континуирано спровођено са 

ученицима који су имали тешкоће у савладавању градива, тешкоће у породици и који су 

показивали неке од облика неприлагођеног понашања. О саветодавном раду постоји 

документација из које се види ближа структура саветодавне помоћи и фреквенција рада са 

ученицима. О саветодавном раду вођен је  дневник са  подацима указане саветодавне помоћи. 

У раду са ученицима, на адекватан начин укључивани су и родитељи ученика, наставници и 

директор школе.  

Психолог је у првом разреду у Кањижи одржао радионицу са темом „Срећа“. Радови ученика 

који су били резултат  тог  часа,  коришћени су за конкурисање за „Програм среће“. Психолог 

је у оквиру летњег музичког кампа одржао три радионице са темом „Срећа“ и „Неговање 

социјалних односа“ 

У току школске године психолог је саставио три паноа за ученике са следећим темама: „50 

копинг стратегија за децу”, „1. децембар – Светски дан СИДЕ” и „Синестезија”. 

 

5. Рад са родитељима, односно старатељима 

Сарадња са родитељима била је везана за саветодавни рад са оним родитељима чија деца 

имају тешкоћа у учењу, понашању. Индивидуални саветодавни рад је остварен са 4 

родитеља.  

У току школске године организовани су састанци Савета родитеља на којој су презентовани 

подаци из области самовредновања од стране Стручне службе школе. У вези музичког кампа 

психолог је одржао родитељски састанак са директором школе за заинтересоване родитеље. 

У оквиру Савета родитеља презентован је програм летњег музичког кампа, резултати 

истраживања у оквиру самовредновања рада школе и одржано је предавање о превенцији 

наркоманије. 
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6. Рад са директором и стручним сарадницима 

У току године, остварена је сарадња са директором и правником школе на припреми 

докумената и извештаја школе (Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину, 

Школски развојни план, Школски програм). 

Размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са директором школе се одвијала 

свакодневно (планирање самовредновања и унапређивања рада школе, планирање и 

реализација посете часова, планирање и реализација музичког кампа „Музиком око света“). 

7. Рад у стручним органима и тимовима 

Психолог је редовно учествовао у раду Наставничког већа, у раду стручних и одељењских 

већа, у раду Тимова школе, у раду Савета родитеља и у раду Школског одбора. Психолог је 

одржао стручно предавање под називом „Превенција наркоманије“ на наставничком већу и 

презентовао је резултате самовредновања школе на Наставничком већу, Савету родитеља и 

Школском одбору. 

8. Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом 

локалне самоуправе 

Психолог је сарађивао са основном школом “Јован Јовановић Змај” у Кањижи и са 

предшколском установом “Наши Бисери” у Кањижи ради промовисања Основне музичке 

школе. 

Психолог је дао интервју за Инфо телевизију да би известио јавност о дешавањима летњег 

музичког кампа и дао је интервју и за Суботички мађарски радио чија тема је била „Љубавне 

везе код младих“.. 

Психолог је укључио школу у програм „Часови среће“ који ће бити реализован наредне 

школске године. Наведени програм се организује под покровитељством фондације „Jobb 

veled a vilag“ из Мађарске. 

Психолог заједно са директором и правницом школе попуњавао је формуларе за конкурс 

Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и насционалне мањине – 

националне заједнице и Мађарског националног савета да би се обезбедила материјална 

средства за музички камп. 

9. Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање 

Документација је уредно вођена и садржи Годишњи план рада, оперативне планове за сваки 

месец, Дневник рада, Белешке о индивидуалном раду са ученицима, Извештаје са посећених 

часова итд. 

Стручно усавршавање у овој школској години је реализовано кроз следеће активности: 

Присуство на семинару под називом „Професионална оријентација у средњој школи“ у 

Суботици, дана 12.10.2018. 

Присутво и излагање на стручном скупу „Megkapaszkodás, gyarapodás, bátorítás” у Сенти, 

дана 17.10.2018. 

Присуство на акредитованом стручном скупу под називом  „Миграциона структура – 

очување заједнице – образовање, 5. „ИКТ у образовању“ међународна конференција“ у 

Суботици, дана 18.10.2018. 

Присуство на акредитованом семинару под називом  "Могућности примена пројекта у 

настави ликовне културе" (број у каталогу 1052) у оквиру Зимског факултета Универзитета у 

Новом Саду, Учитељски факултет на мађарском наставном језику, у Кањижи, дана 

09.01.2019. 

 

Психолог је редовно присуствовао и на састанцима Актива стручних сарадника Општине 

Кањижа који је основан у школској 2018/2019. години. 
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VII 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА У 

ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ 

 

Одржани семинари у Школи: 

 

08.02.-10.02.2019. Семинар хармоникаша - Предавач  мр. Војин Васовић редовни 

професор на Филошко-уметничком факултету у Крагујевцу.  

Учествовали су наставници одсека  хармонике и 4 ученика и то: Апро 

Ема  1.  разред и Шерег Флора 3. разред  класа: Нађ Мељкути Даниел, 

Пекла Бенце 1 разред и Данич Балинт 1. разред класа: Молнар Добо 

Марта.  

22.02.2019. Семинар кларинета - Предавач  Пете Ђерђ наставник кларинета у 

Музичкој школи „Исидор Бајић“ у Новом Саду.  Учествовали су 

наставник кларинета  и 3 ученика и то: Апро Емеше 1. разред, Сурок 

Ноел 1. разред и Барачкаи Кристина,  класа: Асталош Алфред  

14.02.2018. Семинар виолине - Предавач Зима Чаба наставник виолине у Музичкој 

школи „Исидор Бајић“ у Новом Саду.  Учествовали су наставник 

виолине   и 3  ученика и то: Рекецки Јазмин 1. разред, Леополд Ката 1. 

разред и Фаркаш Луца   5.  разред,  класа: Киш Тамаш  

05.03. и 22.03.2019. 

18.04.2019. Семинар клавириста. Предавач: Шоти Собоња Емеке проф. Музичке 

школе у Суботици и Музичке школе „Кираљ Кениг“ у Сегедину. 

Учествовали су наставници одсека клавира и 5 ученика и то:  

Драчшковић Максим 1. разред, класа Буш Аћимчев Јудит, Каваи Река 4. 

разред, Берењи Доминика 4. разред,  класа: Рац Тимеа, Бенде Агнеш 4. 

разред, Валковић Зое и Шаркањ Марк, класа: Палковић Елвира. 

23.03. 2019. Семинар гитариста. Предавач: Палош Денис проф. Музичке школе 

„Стеван Мокрањац“ у Сенти. 

Учествовали су наставници одсека клавира и 6 ученика и то:  

Тукач Ана 2. разред, Пургел Давид 3. разред и Губи Ана 4. разред,  

класа: Шарњаи Даниела, Рафаи Герге 2. разред, Добо Кристиан 4. 

разред, Балинт Мартон 4. разред класа: Вереш Сузана. 

 

Учешће на акредитованим семинарима: 

1. 18.19.2019.  Стручни скуп – Тема: Миграциона структура – Очување заједнице-

Образовање 5. „ИКТ у образовању“ муђународна конферемција. Број бодова: 1 у 

организацији Учитељскг факултета на мађарском језику у Суботици. Учесник: Кормањош 

Новак Моника 

2. 27.10.2018.  Тема: Вођење „Есдневника“ –Место: ОШ „Мајшански пут„ , Суботица. 

Учесници: Молнар добо Марта и Гуљаш Жолт 

3. 07.12.2018 - Тема: Вођење „Есдневника“. Место: Регионални центар за професионални 

развој запослених у образовању-Кањижа. Учесници: Асталош Алфред, Вереш Сузана, 

Гуљаш Жолт, Молнар Добо Марта, Киш Тамаш,  Рац Тимеа, Ранков Моника, Палковић 

Елвира, Буш Аћимчев Јудит, Томишић Сања, Перкучин Наташа, Нађ Мељкути Даниел, 

Томић Инес, Ференц Кристина, Шарњаи Даниела, Томишић Илкић Ирина и Кормањош 

Новак Моника. 
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4. 09.01.2019.  К1 компетенција, кат. П1, Број. 1050, број бодова: 8 – Тема стручног 

усавршавања: „Развијање моторичких компетенција кроз покретне игре“. Место: Учитељски 

факултет на мађарском језику у Суботици. Учесници: Вереш Сузана и Рац Тимеа 

5. 09.01.2019.  К1 компетенција, кат. П3, Број. 1052, број бодова: 8 – Тема стручног 

усавршавања: „Могућности примена пројекта у наставни ликовне културе“. Место: 

Учитељски факултет на мађарском језику у Суботици. Учесник: Кормањош Новак Моника 

6. 15.04.-13.05.2019.  К1 компетенција, кат. П1, Број. 948  Број бодова: 32– Тема стручног 

усавршавања: „Музика уз помоћ рачунара“. Место: Образовно креативни центар, Бор- 

програм је реализован електронским путем Учесник: Палковић Елвира. 

7. 1-5.07.2019.  –  Art Association- Компоновање – Дом омладине Кањижа, Учесници: Буш 

Аћимчев Јудит и Асталош Алфред 

 

 

VIII 

РУКОВОЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ШКОЛОМ 

 

Школом је у школској 2018/2019. години   руководила директорица Томишић Илкић Ирина, 

која је од 18 августа поново је именована за директора школе за наредни мандатни период од 

стране Министра просвете, науке и Ттехнолошког развоја Решењем број: 119-01-00067/2018-

07/120. Вршила је  непосредну организацију образовно-васпитног рада, сарађивала са 

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

родитељима. Пратила је  и подстицала унапређивање образовно - васпитног рада, била је 

наредбодавац у финансијско - материјалном пословању Школе, пратила реализацију Плана 

рада и Наставног плана, као и планиране облике ваннаставних активности, те утврђивала 

резултате рада појединаца и целе Школе. 
 

Програм рада директора Школе 

Р.б Садржај програма 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Ангажов 

I          ПРОГРАМИРАЊЕ 

1. Учешће у израда год. 

плана.рада  

          Секретар 

2. Израда мес. плана и 

послова Школе и плана 

директора  

           

II         ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА 

1. Организација рада (настава, 

распор.рада, пријем. 

странака, учен.) 

           

2. Разрада овлашћења рад.            

3. Израда расп.рада, седн., 

консулт.са стр.служб. и сл. 

           

III       РУКОВОДНА ФУНКЦИЈА 

1. Праћ. прописа о раду  шк.           Секретар 

2. Пружање помоћи сарадн.            

3. Припр. седница струч. и 

управ. органа школе 

          Секретар 

4. План.нед. и мес.радних сас.             

IV       ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА 

1. Учешће у изради прогр. 

вредн. рада школе 

          Стр.акт. 

2. Учешће у евалуацији свих 

видова рада у школи 

          Стр.акт. 

V        ПЕДАГОШКО - ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА 
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1. Указ. пед.-инструкт.пом. 

приправ.(подст.за примену 

нових технол.)  

          Шеф 

одсека 

2. Примена сачињ. инструм. у 

саглед. дид. - методич. 

заснов. часова 

           

3. Иницирање рада стручних 

служби 

           

 

 

IX 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 

 

Програм рада Школског одбора 

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

доношење Статута Школе, Годишњег плана рада Школе, одлучује о пословању, коришћењу 

средстава Школе у складу са Законом. Расписује конкурс за директора школе и даје предлог 

на избор  директора. Усваја нови Статут, као и друге опште акте у складу са Законом о 

основама система образовања и васпитања.  Разматра и друга питања утврђена актом о 

оснивању и Статутом Школе. 

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

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

I          ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

1. Анал. и усвајање годишњег 

извештаја о раду Школе 

           

2. Анал. оствар. годишњег 

плана рада Школе 

           

3. Усвајање годишњег 

програма рада Школе   

           

II         ОРГАНИЗАЦИОНО - МАТЕРИЈАЛНА ПРОБЛЕМАТИКА 

1. Усвајање завршног рачуна 

школе 

           

2. Праћење и одобравање 

набавке савремене опреме 

           

III       САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ  СРЕДИНОМ 

1. Анализа сарадње са 

друштвеном средином 

           

2. Реализација културне и 

јавне делатности школе 

           

IV       КАДРОВСКА ПРОБЛЕМАТИКА 

1. Анализа извештаја о раду 

школе 
           

 

Састав школског одбора 

Од стране локалне самоуправе: 

Божо Марија – бр. Решења: 02-440/2016-I-Б od 03.11.2016.г. 

Тот Агнеш - бр. Решења: 02-440/2016-I-Б od 03.11.2016.г. 

Ујхељи Ибоља - бр. Решења: 02-440/2016-I-Б od 03.11.2016.г. 

 

Од стране наставничког већа: 

Нађ Мељкути Даниел - бр. Решења: 02-440/2016-I-Б od 03.11.2016.г. 

Речко Жофиа  (Нађ Мељкути) - бр. Решења: 02-440/2016-I-Б od 03.11.2016.г. 

Асталош Алфред - бр. Решења: 02-440/2016-I-Б od 03.11.2016.г. 



 

 20 

P
ag

e2
0

 

Од стране Савета родитеља 

Балинт Нора – 02-325/2017-I-Б od 28.09.2017.г. 

Сенци Тамаш - 02-440/2016-I-Б od 03.11.2016.г. 

Бата Поздер Тинде - 02-440/2016-I-Б od 03.11.2016.г. 

 

Одржане седнице Школског одбора  у  школској 2018/2019. години 

 

Датум 

одржавања 

Дневни ред Донети акти 

12.09.2018. 1. Прихватање Годишњег извештаја о 

раду Основне музичке школе за шк. 

2017/2018. год. 

2.  Доношење Годишњег плана рада за 

шк. 2018/2019. годину 

3. Прихватање Извештаја директора о 

свом раду  за шк. 2017/2018. год. 

4. Давање сагласноти на Правилник о 

организацији и систематизацији послова 

и радних задатака у Основној музичкој 

школи 

5. Доношење одлуке у вези добровољног 

давања родитеља 

6. Разно 

 

   

 

1. Годишњи план рада за шк. 

2018/2019. годину 

30.01.2019. 1. Доношење Финансијског плана за 

2019. годину 

2. Доношење Плана набавки за 2019. 

Годину 

3.Доношење Правилника о организацији 

буџетског рачуноводства и 

рачуводствених политикама 

4. Доношење Правилника о коришћењу 

средстава сопствених прихова Основне 

музичке школе, Кањижа 

5.  Доношење Правилника о безбедности 

и здрављу на раду 

6. Доношење Правилника о 

евидентирању и праћењу друштвено-

корисног, односно хуманитарног рада 

ученика и извештавања о његовим 

ефектима 

7. Доношење Правилника о стручном 

усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручних 

сарадника 

8. Разно 

 

 

1.  Финансијски план за 2019. 

годину 

2. План набавке за 2019. Годину 

3. Правилник о организацији 

буџетског рачуноводства и 

рачуводствених политикама 

4. Правилник о коришћењу 

средстава сопствених прихова 

Основне музичке школе, Кањижа 

5. Правилник о безбедности и 

здрављу на раду 

6. Правилник о евидентирању и 

праћењу друштвено-корисног, 

односно хуманитарног рада 

ученика и извештавања о његовим 

ефектима 

7. Правилник о стручном 

усавршавању и стицању звања 

наставника, васпитача и стручних 

сарадника 

 

 

 

 

 

  

04.03.2019. 1. Предлог плана за надокнаду 

пропуштеног образовно-васпитног рада 

1. План за надокнаду пропуштеног 

образовно-васпитног рада 



 

 21 

P
ag

e2
1

 

2. Разно 

 

 

13.09.2019. 1. Одлука о изменама и допунама Статута 

Основне музичке школе, Кањижа 

2. Одлука о изменама Правилника о 

васпитно-дисциплинској одговорности 

ученика Основне музичке школе, 

Кањижа 

3. Одлука о изменама и допунама 

Правилника о испитима у Основној 

музичкој школи, Кањижа 

4. Разно 

 

1. Одлука о изменама и допунама 

Статута Основне музичке школе, 

Кањижа 

2. Одлука о изменама Правилника о 

васпитно-дисциплинској 

одговорности ученика Основне 

музичке школе, Кањижа 

3. Одлука о изменама и допунама 

Правилника о испитима у Основној 

музичкој школи, Кањижа 

 

 

28.08.2019. 1.  Доношење Одлуке о изменама и 

допунама Школског програма Основне 

музичке школе, Кањижа 

2. Разно 

 

1.  Одлука о изменама и допунама 

Школског програма Основне 

музичке школе, Кањижа 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

Савет родитеља је радио у складу са одредбама Закона, Статута  и Пословника о раду Савета 

родитеља Школе.  

 

Одржане седнице Савета родитеља  у  школској 2018/2019. години 

 

Датум 

одржавања 

Дневни ред 

12.09.2018. 1.  Усвајање Записника са претходне  седнице 

2. Избор председника  и заменика председника Савета 

родитеља 

3.  Разматрање Годишњег  извештаја  о раду у  школској  

2017/2018. год. 

4.  Разматрање Извештаја директора школе 

5.  Разматрање Плана рада за шк. 2018/2019 годину 

6.  Разматрање питања добровољних прилога родитеља 

7. Предлог представника у тим за обезбеђивање квалитета и 

развој установе 

      8.  Разно 

04.03.2019. 1. Усвајање Записника са претходне  седнице 

2. Предлог плана надокнаде пропуштеног образовно-васпитног 

рада 

3. Разно 

27.03.2019. 1. Усвајање Записника са претходне  седнице 

2.  Упознавање родитеља са Правилником о обављању 

друштвено-корисног, односно хуманитарног рада 

3.Музички камп 

4. Превенција злоупотребе психоактивних супстанци 

5. Часови „Програм среће“ 

6. Разно 
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X 

ШКОЛСКИ ПРОСТОР 

 

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 и 

- у згради Општинске организације Народне технике, ул. Николе Тесле бр.4, на основу 

Уговора о уступању пословних простора на коришћење 

- У просторијама Дома кутуре, Дамјанићева 2. 

- у згради Дома културе у Хоргошу(издвојено одељење). 

- пилот одељења: Мале Пијаце – у згради Месне заједнице, Ором – зграда О.Ш. „Арањ 

Јанош“, Трешњевац - зграда О.Ш. „Арањ Јанош“. 

Зграда школе 

Зграда Школе се налази у Кањижи, ул. Николе Тесле бр. 2., у власништву Општине Кањижа, 

са земљишнокњижним уписом права бесплатног  коришћења исте све док у Кањижи постоји 

основна музичка школа. 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).  

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

(инструменталну) и једну за групну (солфеђо) наставу, зборницу, санитарни чвор  и споредне 

просторије. Учионице су снабдевене потребним инструментима за наставу. 

У августу 2015. године извршена је замена прозора и врата у ходнику зграде школе. 

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

виолончело, гитара, дрвени дувачи (флаута и кларинет), соло певање,  као и групна 

настава из солфеђа и теорије музике, ту је вежбаоница за хор и оркестар. Такође се 

одржавају часови за полазнике музичког забавишта и за групу полазника  припремног 

одељења, учионица у којој се иста настава одвија неадекватна по својим димензијама. 

Постоје одговарајући инструменти за корепетицију ученика наведених одсека, а од 

2014/2015. године  предвиђена је сала у Дому културе као простор за одржавање јавних 

часова, родитељских састанака и интерних часова, као и за одржавање семинара. У току 

октобра 2017. Године од новчаних средстава добијених на конкурсу Поркрајинског 

секретараијата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, 

замењен је кров на згради школе. 

 

Објекат за рад издвојеног одељења 

Рад са издвојеним одељењем у Хоргошу  се организује у “Дому култутуре”, која се 

налази у власништву месне заједнице Хоргош . 

У овом објекту се настава изводи за децу из Хоргоша на одсецима клавир и дрвени дувачки 

инструменти, хармоника, гитара, виолина, хор, односно солфеђо и теорија музике као и 

припремни разед за цело издвојено одељење. 

 

Посебни услови 

Због недостатка концертне сале приликом одржавања концерата, принуђени смо да 

користимо салу биоскопа у Кањижи (са концертним клавиром “Förster”) капацитета 300 

седишта, на гасно централно грејање. Најидеалније решење за школу, било би када би иста 

имала сопствену концертну  салу, а 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. 
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Наставна средства 

Школа располаже потребним наставним средствима за извођење наставе према Наставном 

плану и за 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 63. Закона. 

Опрема и намештај 

Свака учионица је опремљена најпотребнијом опремом и намештајем за несметано извођење 

наставе, а такође постоји и солидна приручна и стручна библиотека. 

Школа располаже са 26 хармоника (од 60 до 120 басова као и са баритон басовима), 9 

пијанина, 4 клавира, 4 електрична клавира, 3 гитаре, 4 гарнитуре ритмичких инструмената, 8 

виолончела, 4 флауте, 4 кларинета, 5 виолина, 1 тимпаном, 1 контрабасом, 2 синтисајзера, 1 

виолом и ударачким инструментима Boomwahcers. 

Нототека 

Школа располаже нотама: за хармонику 197, за клавир 371, виолину 113, виолончело 58, 

гитару 101, кларинет 35, обоу 3, флауту 16, фрулу 17 и соло певање 17 - 928. 

Фонотека 

Школа  располаже са 61 грамофонском плочом, 32 ДВД-а и 67 компакт дискa. 

Књиге 

Школа располаже потребном стручном литературом за несметано одвијање наставе, и 

перманентно набавља нова издања. 

 

XI 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања је наставио са радом и ове 

школске године. У школи је израђен Програм заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања где је дефинисана улога и одговорност свих кључних елемената у примени 

процедура и поступака. Шеме интервентних активности су постављене на ходнику Музичке 

школе. У Школи су увек присутне спремачице, које дежурају у зборници за време наставе, за 

дежурство наставика није се показала потреба у току школске године. 

Психолог је упознао чланове Савета родитеља и ученичког парламента, родитеље и ученике 

Школе са Посебним протоколом за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања у образовно-васпитним установама, са правилима понашања у Музичкој 

школи, и са Правилником о васпитној, васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности 

ученика. Корелацију између наставних предмета и програма заштите израдила су поједина 

стручна већа на почетку школске године. 

Тим је на састанку на почетку школске године усвојио предлог акционог плана за школску 

2018/2019. годину. 

На основу новог Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 

55/2013, 101/2017 и 27/2018 – др закон) Тим је мењао назив на Тим за заштиту ученика од 

насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације и проширен је програм заштите 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања са програмом заштите од 

дискриминације. Тим сматра да Програм превенције других облика ризичног понашања 

обухвата програм здравствене превенције, који је саставни део Извештаја о реализацији 

годишњег плана рада школе. 

У току школске године није било потребе за спровођење појачаног васпитног рада, наши 

ученици нису учинили теже или лакше повреде обавеза ученика, нити су изостајали са 

наставе неоправдано више од 5 часова. 
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XII 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 

Ученици и родитељи су на почетку школске године  информисани о Програму 

професионалне оријентације школе. Наставници и  психолог школе су пратили напредовање 

ученика и њихов мотивисаност за рад. Са даровитим ученицима и са њиховим родитељима 

наставници су индивидуално разговарали о наставку музичког школовања у средњим 

музичким школама.  

Наставници школе су у предшколским установама на територији општине – у оквиру 

дидактичких концерата промовисали класе Основне музичке школе у току целе школске 

године од октобра до маја. 

У мају месецу наставници Основне музичке школе су представили инструменте за 

обданиште и ниже разреде основне школе у Дому културе у Кањижи и у местима: Ором, 

Трешњевац, Адорјан, Мартонош, Хоргош и Мале Пијаце. 

Наше ученице Добо Николета (класа Гуљаш Жолт) и Нађ Евелин (класа Томишић Сања) су 

успешно положиле пријемни испит и од школске 2019/2020. године постале ученице Средње 

музичке школе у Сегедину. 

 

XIII 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

 

Основна музичка школа у Кањижи у оквиру програма здравствене заштите нагласак је 

ставила на превенцију. С обзиром да наши ученици у организацији њихове основне школе 

обављају обавезне лекарске прегледе и основне школе их укључују у њихове активности 

здравствене заштите у Музичкој школи само са паноима привлачимо пажњу на важност 

превенције одређених болести, важност прања руку- у свакој учионици. У новембру месецу 

смо обележили месец борбе против болести зависноти са паноом где је био приказано 50 

копинг стратегија за децу. У децембру смо поставили пано са темом 1. децембар – светски 

дан борбе против СИДЕ. 

 

XIV 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

У школској 2018/2019. години нисмо идентификовали ученике са посебним потребама из 

области социјалне заштите, нити смо добили такав сигнал од Центра за социјални рад или од 

основне школе у општини.  

XV 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

У оквиру програма заштите животне средине обележили смо светски дан вода 22. марта, 

наставници су у оквиру својих часова говорили о води која је важно благо наше животне 

средине. У јуну месецу смо обележили светски дан заштите животне средине и правили 

инструменте од рециклираних материјала. Наставници и ученици у току целе школске 

године су сакупљали чепове од пластичних боца, коришћен папир, разне празне пластичне 

кутије (нпр. од кечапа), пластичне боце итд. и из тих материјала су направили перкусионе 

инструменте. Овај вид заштите животне средине се приказао веома успешним и занимњивим 

и за наставнике и за ученике, тако да у наредним школским годинама планирамо да 

наставимо ту традицију. 
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XVI 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 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 

Реализован 

континуирано 

Током целе 

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 

Реализован 

континуирано 

Током целе 

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“ 

Организовање и одржавање дидактичких 

концертата за децу предшколког и нижег 

школског  узраста у свим образовним 

установама општине Кањижа. 

Одазивање на сваку врсту добротворних 

акција 

Реализован 

континуирано 

Током целе 

школске године 

Директор, секретар и 

наставници школе 

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 

Реализован 

континуирано 

Током целе 

школске године 

Директор, секретар и 

наставници школе 
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Добротворни концерти за појединце 

Сарадња са иностранством преко 

локалне самоуправе – тј. са братским 

градовима Кањиже 

        Уметничка школа из Нађкањиже 

(Мађарска), 

        Уметничка школа из Кишкунхалаша 

(Мађарска) 

- Хармоникаши - Сегедин 

Реализован 

континуирано 

Током целе 

школске године 

Директор, секретар и 

наставници школе 

 

НАПОМЕНА: Детаљан опис се налази у поглављу број од 3.1. до 3.6.   

 

XVII 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

Програм сарадње са породицом фокус ставља на укључивање породице у рад школе и 

подстицање квалитетнијег и континуираног односа на релацији родитељ/старатељ - школа. У 

оквиру Наставничког веђа наставници су били упознати са акционом планом рада за школску 

2018/2019. годину,  и  психолог је представио план родитељских састанака. Оба плана су 

једногласно усвојена. Договорено је и да треба одржати минимум четири родитељска 

састанка (септембар, новембар, јануар и март/април). Поред усвајања акционог плана на 
састанку су се доносили предлози о томе на који начин би се могло повећати учешће 

родитеља у активностима школе, и где је њихово учешће најнеопходније. Током школске 

године у свакој класи су одржана четири родитељска састанка, тематских и информативних. 

Осим тога, одржан је велики број индивидуалних разговора наставника/психолога/директора 

и родитеља/старатеља током пријема родитеља. Психолог школе је одржао и посебне 

родитељске састанке, да би пружио информацију родитељима о Музичком кампу. 

Рад са породицом је био веома успешан у овој школској години. У наредном периоду акценат 

треба ставити на повећање свести родитеља/старатеља о важности њихове улоге у процесу 

школовања ученика и на упознавању родитеља/старатеља са новим законским регулативама 

што се тиче обавеза родитеља према школи. 

 

XIX 

ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ 

 

У току школске 2018/19. године Тим Основне музичке школе у Кањижи је обављено  

самовредновање у  следећим областима: 

- Програмирање, планирање и извештавање 

Детаљан извештај се налази у посебном документу. 

Директор школе: 

Ирина Томишић Илкић 


