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На основу члана 57. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања ( „Сл. гласник“ РС, бр.72/09, 52/11 и 55/13)  и члана 70. Статута 
Школе, Школски одбор ОМШ ''Владимир Ђорђевић'' у Алексинцу на својој 
седници од 12.09.2013.године донео је:  
     
 

ГОДИШЊИ ПЛАН 
                      РАДА ШКОЛЕ 
 

1.УВОД 
 1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 
                         Обавеза доношења Годишњег плана рада Школе, утврђена је 
чланом 57. став 1. тачка 2. и чл. 89. Закона о основама система образовања и 
васпитања. Годишњим планом рада, на основу наведених прописа, Школа 
утврђује време, место, начин и носиоце остваривања школског програма у 
складу са развојним планом. 
                            Годишњи план рада је основа за реализацију образовно 
васпитних и  других садржаја и задатака Школе, за рад управних, 
руководећих и стручних органа, за ангажовање ученика, укључивање 
родитеља у активности Школе, сарадњу са другим институцијама, културну 
делатност и свако друго ангажовање у друштвеној средини. То је акт којим се 
прецизира временски, нормативни, кадровски, просторни и материјално 
технички оквир сваке активности, као и циљна група и очекивани исход. Он 
полази од остварених резултата и представља надградњу достигнутог, у 
складу са објективним могућностима Школе, у оквиру плана развоја. 
                               У изради Годишњег плана рада полази се од основних 
друштвено-педагошких опредељења, уз уважавање интереса ученика 
родитеља, уже и шире друштвене средине у којој Школа делује. 
Годишњи план рада базиран је на следећим принципима: 

-   принцип критичке анализе остварених резултата у претходном периоду,                  
    као основе за даљи рад; 
- принцип конкретизације послова у смислу прецизирања активности, 
носиоца активности, циљне групе и временског оквира за реализацију; 

- принцип реалности у смислу планирања у складу са реалним 
могућностима Школе; 
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- принцип поступности, систематичности и ефикасности у реализацији 
програмских садржаја; 

- принцип актуелизације садржаја и задатака 
- принцип укључивања свих запослених у процес реализације програма 
- принцип остваривања ширег утицаја у средини у којој Школа делује у 
смислу промоције садржаја музичке културе ван оквира непосредне 
образовне делатности кроз културну делатност и сарадњу са другим 
организацијама. 

 
Регулатива: 
 

   Делатност установа музичког образовања и васпитања, регулисана је: 
Законом о основама система образовања и васпитања(«Сл.гласник Р Србије» 
бр. 72/09, 52/11 и 55/13),  
Законом о основном образовању и васпитању («Сл.гласник Р Србије» бр. 
55/13),  
Правилником о календару образовно васпитног рада основне школе за 
школску 2013/2014. годину(«Сл.гласник Р Србије» бр. 6/13),  
Правилником о дозволи за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника(«Сл.гласник Р Србије» бр. 22/05 и 51/08),  
Правилником о оцењивању ученика у основном образовању и 
васпитању(«Сл.гласник Р Србије» бр. 74/11),  
Правилником о општим основама школског програма(«Сл.гласник Р Србије» 
бр. 5/04),  
Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, 
васпитача и стручних сарадника(«Сл.гласник Р Србије» бр. 13/12 и 31/12),  
Правилником о стручно педагошком надзору(«Сл.гласник Р Србије» бр. 
34/12),  
Правилником о врсти стручне спреме наставника у основној музичкој 
школи(«Сл.гласник Р Србије» бр. 11/12 ),  
Правилником о мерилима за утврђивање цене услуга у основној 
школи(«Сл.гласник Р Србије» бр. 42/93, 37/09-одлука УС),  
Правилником о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи(«Сл.гласник Р Србије» бр. 
2/92, 2/2000),  
Правилником о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних 
исправа у основној школи(«Сл.гласник Р Србије» бр. 55/06, 51/07, 67/08, 
39/11 и 82/12),  
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Правилником о условима и поступку напредовања ученика основне 
школе(«Сл.гласник Р Србије» бр. 47/94),  
Правилником о нормативима школског простора, опреме и наставних 
средстава за основну школу(«Сл.гласник Р Србије» бр. 4/90), 
Правилником о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава 
за основну музичку школу(«Сл.гласник Р Србије» бр. 19/97), 
Правилником о наставном плану и програму основног музичког образовања 
и васпитања («Сл.гласник Р Србије» бр. 5/10), 
 

Од осталих прописа који се примењују у установама образовања, 
најважнији су: 
Закон о јавним службама(«Сл.гласник Р Србије» бр. 42/91, 71/94, 79/05, 
81/05, 83/05), 
Закон о раду(«Сл.гласник Р Србије» бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13), 
Закон о штрајку(«Сл.гласник Р Србије» бр. 29/96, 101/05), 
Закон о безбедности и здрављу на раду(«Сл.гласник Р Србије» бр. 101/05), 
Закон о заштити од пожара(«Сл.гласник Р Србије» бр. 53/93, 67/93, 48/94, 
101/05 и 111/09), 
Закон о јавним набавкама(«Сл.гласник Р Србије» бр. 124/12), 
Закон о спречавању злостављања на раду(«Сл.гласник Р Србије» бр.36/10) 
Правилник о поступку јавне набавке мале вредности(«Сл.гласник Р Србије» 
бр. 50/09), 
Закон о државним и другим празницима у Р.Србији («Сл.гласник Р Србије» 
бр. 43/01, 101/07, 92/11), 
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму(«Сл.гласник 
Р Србије» бр. 30/10), 
Закон о средствима у својини Републике Србије(«Сл.гласник Р Србије» бр. 
53/95, 3/96, 54/96, 32797, 101/05), 
Закон о општем управном поступку(«Сл.гласник Р Србије» бр. 33/97, 31/01 и 
30/10), 
Закон о буџетском систему(«Сл.гласник Р Србије» бр. 54/09,73/10, 101/10, 
101/11, 93/12 и 62/13)  
као и Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим 
школама и домовима ученика(«Сл.гласник Р Србије» бр.12/09 и 67/2011) 

Рад  ОМШ „Владимир Ђорђевић“ у Алексинцу уређен је и интерним 
актима: 
Развојним планом (бр.428/12 од 27.06.2012.) 
Школским програмом(бр.519/10 од 30.08.2010.) 
Статутом (бр. 836/11 од 26.10.2011.) и другим општим актима. 
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Историјат школе 
 
                 Основна музичка школа „Владимир Ђорђевић“ у Алексинцу почела 
је са радом  као Школа за основно музичко образовање и васпитање  
„Владимир Ђорђевић“, шк.1966/67.године и то као издвојено одељење 
ШОМО“Јован Бандур“ из Панчева. Те прве школске године настава се 
одвијала на одсецима за клавир,гитару и хармонику. Издвојено одељење је 
радило као радна јединица при Радничком универзитету у Алексинцу. 
                 Како су расли захтеви средине за музичким образовањем и 
васпитањем, тако се повећавао број ученика и број одсека у  Школи. Тако је 
1973.године СО Алексинац својим решењем бр. 61-97/05-76 верификовала 
ШОМО „Владимир Ђорђевић“» која је све до 1991.године радила у саставу 
Радничког универзитета у Алексинцу. 
                Септембра 1991.године СО Алексинац је формирала Основну 
школу „Владимир Ђорђевић“ . У оваквом саставу Музичка школа је радила 
све до шк. 2006/2007.године, када је дошло до статусних промена. 
                 Решењем Министарства просвете и спорта број:022-05-00122/2006-
07/2 од 25.08.2006. године, дата је сагласност на Одлуку o подели Школе за 
основно образовање и васпитање  „Владимир Ђорђевић“ из Алексинца број 
01-174 коју је донео ШО на својој седници од 18.03.2005.године.(Прилог 
бр.1) 
                 Од школске 2006./07.године Школа за основно музичко образовање 
и васпитање ради као самостална установа (Решење Трговинског суда у 
Нишу бр.Фи 108/06 од 27.10.2006). Школске 2008/2009.године, Школа је 
добила решење о верификацији(бр.610-00-217/2008-07 од 12.09.2008.год.). 
           На основу Одлуке Школског одбора бр.74/09 од 25.02.2009.год. и 
Решења Министарства просвете бр.610-00-135/2009-07 од 26.03.2009.год. о 
сагласности    на   одлуку   о   промени   назива,  Школа  за  основно Музичко 
образовање „Владимир Ђорђевић“ у Алексинцу, мења назив у Основна 
музичка школа „Владимир Ђорђевић“ у Алексинцу.  
             Од 01.09.2009.год.почело је са радом издвојено одељење у Ражњу а на 
основу одлуке Школског одбора бр.66/08 од 07.04.2008. и Решења 
Министарства просвете бр.022-05-116/2008-07 од 19.11.2008.године. 
Школске 2013/14.год уписана је пета генерација ученика. У издвојеном 
одељењу у Ражњу  настава ће сe у шк.2013/2014.год. одвијати на одсецима за 
: Клавир 220%, Хармонику  187 %, Виолину 100 %  и Кларинет 48%.       
              На иницијативу општине Сокобања покренут је поступак за отварање 
издвојеног одељења у Сокобањи. У школској 2013/2014. год. наставиће се са 
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активностима у вези добијања сагласности за рад издвојеног одељења у 
Сокобањи.       
                Настава се у матичној школи одвија на 7одсека и то : Хармоника, 
Виолина, Гитара, Клавир, Флаута, Кларинет и Соло певање. 
                 
 
ИНОВАЦИЈЕ, СТРУЧНОСТ, РЕЗУЛТАТИ  РАДА 
 
 
           Ученици наше Школе постижу запажене резултате на републичким и 
међународним такмичењима, што у процентима изражено представља 5,9 % 
награђених ученика). 
           Веома срдачан и професионалан однос наставника и ученика делује 
подстицајно и мотивишуће па тако сваке године међу ученицима завршних 
разреда има заинтересованих за даље музичко школовање, а захваљујући 
стручности и великом ангажовању наставника сви ученици наше Школе на 
квалификационим испитима за упис у средње школе имају добру проходност. 
           Ученици, такође, веома   активно учествују у свим активностима 
Школе нарочито по питању ангажовања у оквиру бројних манифестација и 
свечаних прилика у локалној средини. Посебно треба истаћи заједничко 
наступање ученика и наставника у оквиру школског оркестра. 
 Као пример позитивне праксе у школи истичемо и рад музичке 
радионице "ЦВРЧАК"  која представља јединствен пример правилног 
формирања и неговања музичког укуса и музичких афинитета деце 
предшколског узраста што се одражава и на повећање броја полазника у први 
разред приликом уписа ученика. 
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1.2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И 
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 

 
Школски простор :  
           
ОМШ „Владимир Ђорђевић“ у Алексинцу ради у згради Дома културе 

(лево крило зграде), у улици Душана Тривунца број 15, у просторијама које 
су наменски грађене за потребе Музичке школе,  укупне површине од 278м2, 
од чега: 

1. 7 учионица - 110,5 м2  
2. Канцеларија управе и ходници - 91,5 м2 
3. Заједнички простор – 75 м2  
 
Поред наведеног простора ОМШ „Владимир Ђорђевић“ користи и 

галерију Центра за културу и уметност у Алексинцу, за извођење наставе 
клавира и реализацију интерних  и јавних часова, као и велику салу Дома 
културе за остале концертне активности, приредбе и свечаности. 
Школа располаже са седам кабинета који су опремљени потребним 

наставним средствима и музичким инструментима, од чега су два веће 
површине и користе се за извођење и групне и индивидуалне наставе, док су 
остали кабинети мање површине и погодни су, искључиво, за индивидуални 
рад. 
Простор који Школа користи изграђен је 1977.године. 

 
 

Грејање : 
 
            Зграда Дома културе у Алексинцу опремљена је централним грејањем 
на природни гас па ће и читав школски простор преко мреже радијатора бити 
квалитетно и добро грејан током грејне сезоне у шк.2013/2014.године. Поред 
тога, Школа поседује и 3 термо акумулационе пећи, 3 уљана радијатора и 7 
кварцних грејалица. Издвојено одељење Школе које ради у Ражњу у 
просторијама Основне Школе "Иван Вушовић" такође има обезбеђено 
централно грејање али и користи додатно грејање уљаних радијатора и 
кварцних пећи у поподневној смени рада. 
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Наставна средства : 
 
Од музичких инструмената Школа поседује : 
-  4 пианина, 
-  2 полуконцертна клавира, 
-  2 клавинове, 
-  20 хармоника, 
-  8 гитара,  
-  6 кларинета,  
-  5 флаута,  
-  9 виолина,  
-  орфов инструментариј, као и пратећу опрему за све инструменте (музичку 
виљушку, магнете, метрономе, пултове, клупице за гитару и слично). 
 
 
 
 

Остало : 
 
Школа још поседује: 
-  1000 књига нотног материјала,  
-  8 рачунара, са пратећом опремом ( од тога 1 лаптоп, 2 резача, 3 штампача, 4  
   УПС уређаја) 
-  1 апарат за фотокопирање 
-  1 машина за коричење  
-  1 факс машина 
-  3 музичка уређаја 
-  1 телевизор  
-  1 двд уређај 
-  1 дигитални фото-апарат 
-  8 клима уређаја 
-  видео надзор  
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Активности на побољшању услова за рад и извођењу 
наставе : 
    

- у свим учионицама и ходнику школе постављен је ламинат уместо 
итисона чиме је школски простор постао још пријатнији амбијент а 
само одржавање постало једноставније и квалитетније; 

- проверена је и потврђена пуна исправност клима уређаја, чиме је 
обезбеђено одвијање наставе у проветреним и температурно пријатним 
условима; 

- АДСЛ интернет веза (поред свичера за 4 компјутера), јачине 16 МБ 
проширена је и Wi-fi мрежом чиме је остварен приступ интернету у 
просторијама школе што пружа могућност употребе садржаја интернета 
а самим тим и бројних едукативних садржаја са званичних портала у 
настави али и информисање наставника о свим питањима у вези 
организације и планирања васпитно - образовног рада (распоред смена у 
школама на територији општине Алексинац, информисање о терминима 
бројних такмичења у току године, прибављању потребних нотних 
материјала и других образаца и остало);   

- за време летњег распуста окречене су све просторије школе и 
комплетан школски простор је генерално у погледу свих хигијенско-
техничких услова припремљен за рад;  

- додатно су дезинфиковани санитарни чворови, славине и кваке уз 
коришћење посебних хемијских средстава за санитарне чворове и 
ходнике, а у употреби су и претходне године постављени 
дезинфекциони дозери на улазу у саму Школу и санитарним 
просторијама; 

- набављена је стручна литература за потребе наставе солфеђа и 
инструмената; 

- биће обезбеђено редовно штимовање и остало одржавање инструмената 
у току школске године; 

- купљен је један пианино марке "Petrof" и постављен у учионицу бр.1 
чиме су побољшани услови за рад одсека клавира и наставе 
корепетиције а тиме је и олакшан поступак израде распореда часова и 
заузећа учионица. 

- од средстава општине Ражањ купљен је и електрични клавир М.Мастер 
за потребе наставе у издвојеном одељењу у Ражњу. 

- од средстава ђачког фонда купљен је један кларинет који ће бити 
понуђен ученицима слабијег материјалног стања на употребу. 
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 КАДРОВСКИ  УСЛОВИ  РАДА 
 

 
Број ангажованих радника у школској 2013/14. години је 37 радника .Од 

укупно 31 радник ангажованих у настави, 27 наставника је са пуним радним 
временом, 1 наставник са 70% радног времена,  један наставник са  67%, 
један са 75% радног времена и један са 30% радног времена.У управи школе, 
поред вршиоца дужности директора који је од почетка школске 2013/14. 
године именован на одређено време на период од шест месеци,  један радник 
ради на пословима секретара школе са пуним радним временом на 
неодређено време, административне послове обавља један радник са 50% 
радног времена и један радник са 50% радног времена на финансијско- 
рачуноводственим пословима на неодређено време. Чињеница је да у школи 
није ангажована  књиговодствено-административна служба са 100% радног 
времена што повремено изазива изузетне тешкоће у раду. У вези наведеног 
уследиће обраћање надлежним службама и органима у циљу остваривања 
ангажовања књиговодствено-административне службе у пуном радном 
времену у Школи.   
У школи раде и два помоћна радника на неодређено време. 
У школи је ангажовано 21 наставника по уговору о раду на неодређено 

радно време, 10 наставника по уговору о раду на одређено време  до 
окончања конкурсног поступка.  
Када је у питању образовна структура запослених, у школи је ангажовано 

2 магистра наука, 23 лица са високом стручном спремом, 5 лица са вишом 
школском спремом, 5 са средњом и 2 са првим степеном школске спреме. 
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СТРУКТУРА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОМШ: 
 

Редни 
број 

Име и презиме Радни 
стаж 

Школска 
спрема 

Радно место Врста 
ангажовања 

Проценат 
ангажовања 

1. Мр Марко Јеленић 13 VII2 Вршилац дужности 
директора 

Одређено 100% 

2. Милена 
Стевановић 

4 VII Секретар Неодређено 100% 

3. Гордана 
Димитријевић 

33 VI Шеф рачуноводства Неодређено 50% у 
ОМШ и 
50% у 
СОШ 

4. Весна Љубић 13 VI Административно 
финансијски радник 

Неодређено 50% у 
ОМШ и 
50% у 
СОШ 

5. Александра 
Тодоровић 

2 I Помоћни радник Неодређено 100% 

6. Зоран Илић 15 I Помоћни радник Неодређено 100% 

 

СТРУКТУРА НАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОМШ: 
 

Редни 
број 

Име и презиме Радни 
стаж 

Школска 
спрема 

Радно место Врста 
ангажовања 

Проценат 
ангажовања 

1. Анђелковић 
Страхиња 

3 VII Наставник гитаре Одређено 
 

100% 

2. Димитријевић 
Милош 

9 VII Наставник гитаре Неодређено 100% 

3. Алексић Филип 2 IV Наставник гитаре Одређено 100% 

4. Станковић 
Александар 

5 VII Наставник хармонике Неодређено 100% 

5. Петканић Татјана 9 VII Наставник хармонике Неодређено 
 

100% 

6. Ивковић Сандра 4 VII Наставник хармонике Неодређено 100% 

7. Спасић Живка 11 VI  Наставник хармонике Одређено 100% 

8. Миленковић 
Живорад 

29 VI Наставник хармонике Одређено 100% 

9. Симоновић 
Љубица 

17 VII Наставник виолине Неодређено 100% 

10. Карадаревић 
Светлана 

8 VII Наставник виолине Неодређено 100% 
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11. Ракић Стефан  / IV  Наставник виолине Одређено 100% 

12. Матовић Биљана 6 VII Наставник флауте Неодређено 100% 

13. Поповић Марија 2 VII Наставник  флауте Одређено   30% 

14. Анастасијевић 
Варвара 

4 VII Наставник клавира и 
упоредног клавира  

Неодређено 100% 

15. Ђорђевић 
Срђан 

5 VII Наставник клавира  и 
корепетиције. 

Неодређено 100% 

16. Марковић Иван 3 VII Наставник клавира Неодређено 100% 

17. Павловић Сања 9 VII Наставник клавира Неодређено 100% 

18. Сања Сутон / IV Наставник клавира и 
корепетиције 

Одређено 100% 

19. Костић Јана 7 VII Наставник клавира  Неодређено 100% 

20. Ђорђевић Ана 7 VII Наставник клавира Неодређено 100% 

21. Костић Ива 5 VII Наставник клавира и 
корепетиције 

Неодређено 
 

100% 

22. Дукић Марина 34 IV Наставник  клавира  Одређено 100% 

23. Вељковић 
Невена  

2 VII Наставник клавира Неодређено 100% 

24. Петровић 
Марија 

4 VII  Наставник  клавира и 
солфеђа 

Oдређено 
(солфеђо 
31% и 
клавир 36%) 

 67% 

25. мр Арсенков 
Саша 

8 VII2 Наставник соло 
певања 

Неодређено 
 

100% 

26. Живковић Драган 29 VII Наставник кларинета Неодређено 
  

100% 

27. Стојадиновић 
Немања 

5 VII Наставник кларинета 
и оркестра 

Неодређено   75% 

28. Стојановић 
Елизабета 

26 VI Наставник  солфеђа и 
теорије музике 

Неодређено 100% 

29. Чоловић Светлана 24 VII Наставник солфеђа и 
теорије музике 

Неодређено 100% 

30. Младеновић 
Братислав 

1 VII Наставник  солфеђа и 
теорије музике 

Одређено 100% 

31. Миловановић 
Миља 

6 VII Наставник солфеђа и 
теорије музике 

Неодређено  70% 

                                                                                                                                                            



Годишњи план рада OMШ „Владимир Ђорђевић“ за шк. 2013-2014. 

 16 

           
 

   1.4. ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ У 
ШКОЛСКОЈ 2013/14. УСВОЈЕНИ НА 
ОСНОВУ АНАЛИЗЕ ИЗВЕШТАЈА О 
РАДУ 
       
                Реализација трећег Школског развојног плана. 
                Један од примарних задатака на коме ће се највише радити је даље 
спровођење у дело новог наставног плана и програма за основне музичке 
школе, који предвиђа реформу Основних музичких школа која се  од шк. 
2010/11. спроводи у циклусима. 
                У шк. 2013/2014.години почиње други циклус шестогодишњег 
школовања. 
               С обзиром да је решен статус Школе, трајни задатак Школе је 
обезбеђивање бољих просторних услова за рад. 
             Израда ИОП-а и Израда Пројеката за набавку музичких 
инструмената. 
               Активности везане за отварање издвојеног одељења у Сокобањи. 

У циљу популаризације музике и промоције постојећих 
инструменталних одсека, школа ће различитим поводима у просторијама 
других школа у Алексинцу организовати наступе својих ученика и 
наставника. 

Школа ће организовати и промотивне наступе у циљу анимирања 
ученика за упис у музичку школу у већини школа на територији општине 
Алексинац. 
                Такође се планира даље интензивирање рада Школе учешћем на 
бројним такмичењима у земљи и иностранству. 
                У зависности од финансијских могућности, Школа планира набавку 
инструмената по приоритету, а све у складу са донетим  финансијским 
планом и потребама Школе - хармоника, два пианина, 1 кларинет, једна 
виолина и др. 

Школа ће радити на развијању и популаризацији  Музичке 
радионице „ЦВРЧАК“,која је састављена од ученика предшколског узраста. 

Рад у оквиру културне делатности интензивираће се повећањем 
броја концертних наступа у Алексинцу и околини. 
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Продубљивање сарадње са другим школама - музичким основним и 
средњим,  установама културе, друштвених делатности и др.  

У складу са Акционим планом за кључну област Ресурси, Настава и 
учење и Постигнућа ученика је програм који се реализује у току године у 
складу са Развојним планом установе. Нагласак ће бити на активностима које 
се предузимају ради побољшања квалитета наставе, постигнућа ученика,  
материјално - техничких услова  и међуљудских односа у Школи.  

У току школске године биће предузети кораци на стручном 
усавршавању наставника које ће бити усмерено на јачање компетенција 
наставника из претходно наведених области обухваћених акционим планом 
Школе. 

Планиране су активности на редовнијем ажурирању сајта школе у 
циљу боље информисаности свих заинтересованих и боље медијске 
презентације школе и свих школских активности. 
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II 
 

OРГАНИЗАЦИЈА 
 ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ  

РАДА ШКОЛЕ 
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2. OРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 
     2.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА И 
ОДСЕЦИМА И ПОДЕЛА ПО КЛАСАМА ЗА  ШК.2013/14.год. 
 

РАЗРЕД УКУПНО Инструмент 

I II III IV V VI 
 

 ученика одељ.класа 

Клавир 
 

49 24 16 16 20 11 136 9,66 

Хармоника 
 

21 8 12 8 14 7 70 5,11 

Гитара 
 

16 6 5 7 8 6 48 3,53 

Виолина 
 

14 11 9 7 4 3 48 3,27 

Флаута 
 

6 6 3 7 / / 22 1,54 

Кларинет 
 

14 4 1 6 / / 25 1.63 

Соло певање 
 

15 9 / / / / 24 1,72 

СВЕГА: 
 

135 67 46 51 46 27 373 26,46 

Корепетиц. 
 

2,27 

Инстр.класе 
 

26,46 
 

Солф. и 
Теор.muzике 

4,00 

 

УКУПНО: 
 

26,46 
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2.2. РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ 
        
   Број смена 
 
           Школа ради шестодневно. Гро часова редовне наставе ће бити 
реализован у току пет радних дана од понедељка до петка док ће се суботом 
настава одвијати у првој смени и међусмени.  
           Редовна настава током шк.2013/14. годинe одвијаће се у две смене са 
једном међусменом  по следећем распореду: 
 
 

I Смена  Међусмена II Смена 

Од 8:00 – 11:30 Од 11:30 – 14:30 Од 14:30 - 19:30 

 
 
      Остали часови непосредног рада са ученицима (допунска и додатна 
настава) ће се одвијати у зависности од смена ученика у основним школама 
а према истакнутом распореду наставника. 
             У школи је организовано дежурство . Наставници школе дежурају по 
утврђеном распореду и долазе пола сата пре почетка наставе а остали 
наставници 15 минута пре почетка наставе. Временски интервал наставне 
године утврђен је на седници Наставничког већа од 20.08.2013.године у 
складу са Правилником о школском календару донетом од стране 
Министарства просвете Р Србије у трајању од 35 радних недеља и то у 
првом полугодишту 17 а у другом 18 наставних недеља . 
          Школски календар ће се спроводити и у складу са одлуком о календару 
ЗМБШ Р Србије. 
          Промоција Школе ће се обавити у периоду од априла до краја маја 
месеца а пријемни испити у периоду од априла до краја августа. 
          Годишњи испити завршних разреда ће се обавити од 26.05.-
30.05.2014.године. 
          Саопштавање успеха за шк.2013/14.годину обавиће се: 
 
               -  за I  полугодиште          27.12.2013.год. 
               -  за завршне разреде        05.06.2014.год. 
               -  за остале разреде           25.06.2013.год.   
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          Годишњи испити ученика од I до V разреда обавиће се у јануару,  
јуну и августу месецу. У јунском испитном року,од 09.06.2014.-13.06.2014. 
         
  Испити ванредних ученика ће се обављати по већ утврђеним роковима 
а у зависности од интересовања ученика и у  новембарском и априлском року 
по одобрењу директора. 
 
         Одељењска  већа ће бити одржана:   
 
                                    за  I полугође...........25.12.2013. 
                                     
                                    за II полугође...........16.06. - 17.06.2014. 
 
                           Наставничко веће 24.06.2014.године. 
 
         У оквиру планираног броја наставних дана предвиђа се остварење плана 
и програма редовне наставе по предметима, осталих видова наставе, плана 
одељењских  већа и стручних већа и актива, сарадња са родитељима, као и 
културна и јавна делатност Школе. 
         Планови рада наставника по предметима, план стручног усавршавања 
наставника и план стручног усавршавања директора, распоред часова, 
наставна и разредна већа су саставни делови овог Програма и налазе се у 
архиви Школе. 
         Такмичења ученика Школе у Републици биће одржана према плану 
организатора такмичења.    
 
              
  
          2.3. КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ 
 
 
1. завршетак првог полугодишта........................... 27.12.2013.род.28.12.2013. 
2. крај другог полугодишта........................................ 30.05.2014 и 07.06.2014. 
5.саопштење успеха за завршне разреде......................................... 05.06.2014. 
6.саопштење успеха за остале разреде............................................. 25.06.2014. 
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2.4. ПОДЕЛА ПРЕДМЕТА НА НАСТАВНИКЕ 
 
предметна настава: 
 
р.бр. Наставник Предмет Разр-

одељење 
НФЧ 

1. Анђелковић Страхиња гитара I-VI 26.00 
2. Димитријевић Милош гитара I - VI 26.00 
3. Алексић Филип гитара I - VI 26.00 
4. Станковић Александар хармоника I - VI 23.33 
5. Петканић Татјана хармоника I - VI 23.33 
6. Ивковић Сандра хармоника I - VI 24.00 
7. Спасић Живка хармоника/оркестар I - V 24.00 
8. Миленковић Живорад хармоника/оркестар I,IV,V,VI 23.33 
9. Симоновић Љубица виолина I – VI 24.66 
10. Карадаревић Светлана виолина I,II,III,IV, VI 26.00  
11. Ракић Стефан  виолина I -VI 22.66 
12. Матовић Биљана флаута I - IV 24.66 
13. Поповић Марија флаута I - IV   9.33 
14. Анастасијевић Варвара клавир/упоредни кл. I,II, V,VI 26.00 
15. Ђорђевић Срђан клавир/корепетиција I - IV 29.65 
16. Марковић Иван клавир I - VI 25.33 
17. Павловић Сања клавир/корепетиција I-  VI 28.33 
18. Сања Сутон клавир/корепетиција I - V 28.65 
19. Костић Јана клавир II -VI 25.33 
20. Ђорђевић Ана клавир I,II,III,IV, VI 22.33  
21. Костић Ива клавир/корепетиција I - V 39.66 
22. Дукић Марина клавир I,II,V 23.33 
23. Вељковић Невена  клавир/корепетиција I - V 24.66 
24. Петровић Марија клавир/солфеђо I - II 14.00 
25. мр Арсенков Саша соло певање I - II 38.00 
26. Живковић Драган кларинет I,II - IV 22.00 
27. Стојадиновић Немања кларинет/оркестар I- IV 18.00 
28. Стојановић Елизабета солфеђо I-VI 21.00 
29. Чоловић Светлана солфеђо I-VI 23.00 
30. Младеновић Братислав солфеђо I-IV 23.00 
31. Миловановић Миља солфеђо I - V 15.00 
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РАСПОРЕД ГРУПА НАСТАВЕ СОЛФЕЂА И ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ 
 
Одељење - група Број ученика Предметни 

наставник 
Класификација 
наставника 

I3, I4, I5,I6,I7  
II3, II4 
IV3,  
V1,V2,V3  
 

10+11+12+12+12=57 
                    10+1= 6 
                              11                       
               10+9+9=28          
                   
           укупно:102уч.    

Светлана Чоловић наставник 
солфеђа и теорије 
музике 

I1,I2,  
II1,II2, 
III 1, III 2 

IV1 , IV2 

VI1, VI2 

Теорија 

              12+12 = 24 
                11+7 = 18 
              9 + 10 = 19 
              9 +  9  = 15                                             
              8 +  6  = 16 
          укупно: 92 уч. 

Елизабета 
Стојановић 

наставник солфеђа и 
теорије музике 

II3,  
I и II раз. соло (две 
групе) 
I-дувачи (кларин) 
II дувачи 
IV-дувачи 
III 3 III 4 

IV5, IV6 

II,IV теорија 

                     10 =10 
                 15 +9=26             
                       
                         
                             11   
                               4     
                               5 
                   8+7 =15 
                   8+9 =17 
 
          укупно 88 уч. 

Братислав  
Младеновић 

наставник солфеђа и 
теорије музике 

Одељ. у Ражњу 
I1 

IV2  
V1 

         Одељ. у Ражњу 
                              12 
                                6 
                              10    
                  
          укупно: 28 уч.        

  Марија Петровић        наставник солфеђа  

I2 
II1 
III 1, III 2 

IV1 , IV2(кларинет) 

V2 

VI 

Теорија 

                               12 
                                8 
                  8 + 6 = 15 
                        2 + 11 
                              11 
                               3 
              укупно : 61 

Миља 
Миловановић 

наставник солфеђа 

СВЕГА 
 група      43 

                          372             5  
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2.5. РАСПОРЕД ЧАСОВА РЕДОВНЕ НАСТАВЕ И  
       ДРУГИХ АКТИВНОСТИ 
 
 
     Распоред часова редовне наставе и ваннаставних активности је урађен на 
време и истакнут на огласној табли наставничке канцеларије, огласној табли 
у ходнику и у канцеларији администрације. 
 
2.6. СТРУКТУРА РАДНОГ ВРЕМЕНА У ОКВИРУ 40-то 
ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ 
 
наставно особље  
ненаставно особље 
 
Прилог: Табела која следи 
 

 Непосредан рад са ученицима и остала задужења из 40-то часовне 
радне н 
 

Б

р. 
Име и 
презиме 

О
б
р
азо
в
ањ
е 

П
р
ед
м
ет 

Р
азр
ед 

 Н
ед
ељ
н
и ф
о
н
д 

ч
а
со
в
а 

Д
о
п
у
н
ск
а н
аст. 

Д
о
д
атн
а н
аст. 

К
у
л
ту
р
н
а д
е
л
ат. 

п
р
и
п
р
е
м
а за т

ак 

Н
еп
о
ср
е
д
ан р

ад 

П
р
и
п р
ем
а за 

н
аст
ав
у 

К
у
л
ту
р
н
а д
е
л
ат. 

П
р
и
п
р
ем
а 

за та
к
м
и
ч. 

В
о
ђ
ењ
е 

ев
и
д
ен
ц
и
је 

Р
ад у стр

у
ч. 

о
р
ган
и
м
а 

С
тр
у
ч
н
о 

у
сав
р
ш
а
в
ањ
е 

 С
ар
ад
њ
а са 

р
о
д
и
т
ељ
и
м
а 

Д
еж
у
р
ств
о 

О
стал

и п
о
сл
о
в
и 

У
к
у
п
н
о 

1. Александар 
Станковић 

VII  Хармоника I-
VI 

22.
33 
 

1 1   24 10 0.5 1 0.5 1 0,5 1 0,5 1 40 

2. Елизабета 
Стојановић 

VI Солфеђо I-
VI 

21 
 

1 1 2  24 10   1 0,5 1 0,5 1  40 

3. Марина 
Дукић 

IV Клавир I- II 
V 

23,
33 
 

1 1 1  24 10 0,5 0,5 0.5 0,5 0.5 0,5 1 1 40 

4. Невена 
Вељковић 

VII  Клавир/ 
корепети

ција 

I-V 31,
32 
 

1 1 2  24 10 0,5 0.5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 40 

5. Страхиња 
Анђелковић 

IV Гитара I-
VI 

26.
00 
 

1 1   24 10 1 1 1 1 0,5 0.5 0.5 0,5 40 

6. Живорад 
Миленковић 

VI Хармоника 
оркестар 

I,IV 
V,
VI 

23.
33 

1 1   24 10 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 40 

7. Немања 
Стојадиновић 

VII  кларинет 
оркестар 

I-
IV 

16,
66 

1 1 2  18
,66 

5 0,5 0,5 0.5 1 0.5 0.5 0,5 0,5 30 
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8. Милош 
Димитријевић 

VII  Гитара I-
VI 

26.
00 

1 1 1  24 10 0.5 1 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 40 

9. Светлана 
Чоловић 

VII  Солфеђо I-
VI 

23 
 

1 1 1  24 10 0,5  1 1 1 0,5 0.5 0,5 40 

10 
 

Драган 
Живковић 

VII  Кларинет  I-
IV 

22,
00 

1 1   24 10 1 1 1 1 
 

0.5 1 0.5  40 

11
. 

Братислав 
Младеновић 

VII  Солф. 
Теор.муз. 

I-
VI 

23 
 

1 1   24 10 0.5  1 0.5 1 1 1 1 40 

12
. 

Јана Костић VII  Клавир II-
VI 

25.
33 

1 1 1  24 10 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0.5 0.5 1 40 

13
. 

Сања Сутон IV Клавир 
корепети

ција 

I-V 28.
65 

1 1   24 10 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0.5 1 40 

14
. 

Биљана 
Матовић 

VII  Флаута I-
IV 

24.
66  

1 1   24 10 1 1 0.5 1 1 1 0.5  40 

15
. 

Варвара 
Анастасијевић 

VII  Клавир 
упоредни 
клавир 

I,II
V,
VI 

32,
66  
 

    24 10 1  0,5 1 1 1 0.5 1 40 

Б

р. 
Име и 
презиме 

О
б
р
а
зо
в
а

њ
е 

П
р
ед
м
ет 

Р
а
зр
е
д 

 

Н
ед
ељ
н
и

 
ф
о
н
д 

Д
о
п
у
н
ск
а 

н
а
ст
а
в
а 

Д
о
д
а
т
н
а 

К
у
л
т
у
р
н
а 

П
р
и
п
р
ем
а 

за т
а
к
м
и
ч. 

Н
еп
о
ср
ед
а
н 

р
а
д 

П
р
и
п

 р
ем
а 

за н
а
ст
а
в
у 

 К
у
л
т
у
р
н
а 

д
ел
а
т
н
о
ст 

П
р
и
п
р
ем
а 

за т
а
к
м
и
ч. 

В
о
ђ
ењ
е 

ев
и
д
ен
ц
и
је 

Р
а
д у ст

р
у
ч. 

о
р
г
а
н
и
м
а 

С
т
р
у
ч
н
о 

у
са
в
р
ш
а
в
а

С
а
р
а
д
њ
а с
а 

р
о
д
и
т
ељ
и
м

Д
еж
у
р
ст
в
о 

О
ст
а
л
и

 
п
о
сл
о
в
и

 

У
к
у
п
н
о 

16
. 

мрСаша 
Арсенков 

VII
2 

Соло 
певање 

I-II 36,
00  

    24 10 1 1 0,5 1 0.5 0.5 0.5 1 40 

17
. 

Татјана 
Петканић  

VII  Хармоника I-
VI 

23.
33 

1 1   24 10 1 1 0,5 0,5 1 1 0.5 0.5 40 

18
. 

Живка 
Спасић 

VI Хармоника 
оркестар 

I-V 24,
00 

1 1   24 10 1 1 1 0.5 0.5 1 1  40 

19
. 

Сања 
Павловић 
 

VII  Клавир 
Корепетиц

ија 

I-
VI 

28,
33 

1 1   24 10 0.5 1 1 1 1 1 0.5  40 

20
. 

Марковић 
Иван 

VII  Клавир 
 

I-
VI 

25,
33 
 

    24 10 0,5 05 1 0.5 1 1 0.5 1 40 

21
. 

Светлана 
Карадаревић 

VII  Виолина I,II,
III, 
IV,
VI 

24.
66 

1 1 1  24 10 0.5 0.5 0,5 1 0.5 0,5 0.5 1 40 

22
. 

Ива Костић VII  Клавир 
Корепетиц

ија 

I-V 34,
66 

  1  24 10 0,5 1 0.5 1 0.5 0,5 0.5 0.5 40 

23
. 

Ана 
Ђорђевић 

VII  Клавир I,II,
III, 
IV,
VI 

23. 
33 

1 1   24 10 0,5 0,5 1 1 0.5 1 0.5 1 40 

24
. 

Филип 
Алексић 

IV  Гитара I-
VI 

26,
00 

1 1   24 10 1 1 1 0,5 0.5 0.5 0.5 1 40 

25
. 

Марија 
Поповић 

VII  Флаута I-
IV 

9, 
33 
 

    9.
3 

2   0.5   0.5   12 
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26
. 

Марија 
Петровић 

VII  Солфеђо 
и Клав. 

I- V   1 1   17 5 1  1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 27 

27
. 

Сандра 
Ивковић 

VII  Хармоника I-
VI 

24,
00  
 

1 1 1  24 10 0,5 0,5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 40 

28
. 

Љубица 
Симоновић 

VII  Виолина I- 
VI 

24 
 

1 1 1  24 10 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 40 

29 Ђорђевић 
Срђан 

VII  Клавир 
и кореп. 

I- 
VI 

28,
32 

  1  24 10 0,5 0,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 40 

30 Стефан 
Ракић 

VI Виолина I- 
VI 

22,
66 

1 1   24 10 1 1 0,5 1 0,5 1 0.5 0.5 40 

31 Миља  
Миловановић 

VII  Клавир       18 6 1  1 0.5 0.5 0.5 0.5  28 

 
 

 

 

 
2.7. ШКОЛСКИ  КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ 
 
Организационе припреме за почетак школске године 
           У оквиру припрема за почетак нове шк.2013/14.године 
урађено је следеће: 
         1.  Одржане су три седнице Наставничког већа. 
         2.  Одржане су седнице стручних актива и стручних већа и утврђен    
              Школски програм , предлог поделе предмета на наставнике. 
         3.  Утврђен је Тим за праћење  ШРП-а. 
         4.  Тим за израду ИОП-а. 
         5.  Извршене су измене и допуне Тима за самовредновање. 
         6.  Извршене су измене и допуне Тима за заштиту деце од насиља.   
         7.  Именовани су председници Стручних већа за област предмета. 
         8.  Изабрани су председници одељењских већа. 
         9.  Извршена је подела предмета на наставнике. 
       10.  Утврђен је састав стручних тимова и именовани координатори истих. 
 
уџбеници, приручници, планови, литература и наставна 
средства 
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1. Набављена је одговарајућа стручна литература. 
2. Конципиран је образац плана стручног усавршавања наставника. 
3. Конципиран је образац индивидуалних планова наставника. 
4. Припремљени су обрасци планова рада наставника (глобални и 
оперативни план рада) 

5. Обезбеђене су жице за гитару, виолину као и трске за кларинет. 
6. Наставници су упућени на контакт и обавештења о школским 
активностима преко e-mail адресе: ms.aleksinac@open.telekom.rs  

7. Функционише  Wi/fi интернет веза чиме је наставницима омогућена  
              употреба компјутера и садржаја интернета у раду. 
         8.  Предузете су радње за активирање и континуирано ажурирање сајта   
              Школе www.omsvladimirdjordjevic. edu.rs   
Формирање одељења 

1. Извршена је подела ученика I разреда по класама (индивидуална 
     настава) 
2. Извршена је подела ученика по групама за теоретске предмете 

( групна настава) 
Календар значајних активности школске 2013/14 
 

Ред.бр. АКТИВНОСТИ I  ПОЛУГ. II  ПОЛУГ. 
1. Почетак шк.год. 02.09. 2013. 20.01.2014. 
2. крај-завршни раз. 27.12. 2013. 30.05.2014. 
3. крај-I-V 27.12. 2013. 07.06.2014. 
4. подела књ.и свед. 

завршни разреди 
28.12. 2013. 05.06.2014. 

5. подела књиж.I-V 28.12. 2013. 25.06.2014. 

 
Ред.бр. РАСПУСТИ ОД ДО 

1. зимски 28.12.2013. 19.01.2014 
2. пролећни 17.04.2014. 23.04.2014. 
3. летњи 10.06.2014. 31.08.2014. 
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Остале значајне активности 
 

До 31.08.2013.год.................... Припреме за почетак школске године 
01.09.2013................................. Дочек првака  
Од 01.09 2013 до 03.09.2013... Родитељски састанак  
Прва нед. октобра.................... Концертне активности поводом ДЕЧИЈЕ  
                                                    НЕДЕЉЕ која се обележава  под мотом 
                                           „Слушајте мама и тата,желим сестру или  
                                                    брата“ 
                                         ВШОВ- учешће у програму поводом доделе  

 индекса концерт ученика ОМШ 
                                         Библиотека ''Вук Караџић''  '' Деца песници'' -                          
                                         заједнички програм са најбољим рецитаторима 
02.12.2013.................................. Дан школе 
23.12.2013.................................. Испити ученика који ванредно напредују 
27.12.2013 ................................. Новогодишњи концерт 
27.01.2014.................................. Школска слава Свети Сава   
III,IV .......................................... Општинска смотра хорова и оркестара 
II,IV и V ..................................... Републичка такмичења 
IV и V......................................... Активности на промоцији школе 
I недеља јуна.............................. Годишњи концерт  награђених ученика                                                
Сваке друге среде у месецу...... Интерни и јавни часови 
26.05.2014-29.05.2014............... Испити завршних разреда 
02.06.- 13.06.2013...................... Годишњи испити 
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PRAVILNIK 

O KALENDARU OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA 
OSNOVNIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2013/2014. 

GODINU 

("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 6/2013) 

Član 1  

Ovim pravilnikom utvrñuje se kalendar za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole 
za školsku 2013/2014. godinu.  

Član 2  

Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada, utvrñeni nastavnim planom i 
programom za osnovne škole, planiraju se godišnjim planom rada.  

Član 3  

Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi ostvaruju se u toku dva 
polugodišta.  

Prvo polugodište počinje u ponedeljak, 2. septembra 2013. godine, a završava se u petak, 27. 
decembra 2013. godine.  

Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 20. januara 2014. godine.  

Drugo polugodište završava se u petak, 30. maja 2014. godine za učenike osmog razreda, 
odnosno u petak, 13. juna 2014. godine, za učenike od prvog do sedmog razreda.  

Član 4  

Obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada iz člana 1. ovog pravilnika za učenike od prvog do 
sedmog razreda, ostvaruje se u 36 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno 180 nastavnih 
dana.  

Obrazovno-vaspitni rad za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne 
sedmice, odnosno 170 nastavnih dana.  

U okviru 36, odnosno 34 petodnevnih nastavnih sedmica, škola je u obavezi da godišnjim 
planom rada ravnomerno rasporedi dane u sedmici.  

Svaki dan u sedmici neophodno je da bude zastupljen 36, odnosno 34 puta.  
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Član 5  

Nastavni plan i program za osnovnu muzičku i osnovnu baletsku školu ostvaruje se prema 
godišnjem planu rada škole u petodnevnim ili šestodnevnim nastavnim sedmicama, u skladu sa 
zakonom.  

Član 6  

U toku školske godine učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.  

Zimski raspust počinje u ponedeljak, 30. decembra 2013. godine, a završava se u petak, 17. 
januara 2014. godine.  

Prolećni raspust počinje u četvrtak, 17. aprila 2014. godine, a završava se u sredu, 23. aprila 
2014. godine.  

Letnji raspust počinje u ponedeljak, 16. juna 2014. godine, a završava se u petak, 29. avgusta 
2014. godine.  

Član 7  

U školi se praznuju državni i verski praznici, u skladu sa Zakonom o državnim i drugim 
praznicima u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 43/01, 101/07 i 92/11). U školi se 
praznuje radno Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu, Sveti Sava - Dan 
duhovnosti, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom 
svetskom ratu, Dan pobede i Vidovdan - spomen na Kosovsku bitku.  

Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu praznuje se 21. oktobra 2013. godine, 
Sveti Sava 27. januara 2014. godine, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava 
fašizma u Drugom svetskom ratu 22. aprila 2014. godine, Dan pobede 9. maja 2014. godine, 
Vidovdan 28. juna 2014. godine  

Sveti Sava i Vidovdan se praznuju radno, bez održavanja nastave, a Dan sećanja na srpske 
žrtve u Drugom svetskom ratu, Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava 
fašizma u Drugom svetskom ratu i Dan pobede su nastavni dani, izuzev kad padaju u nedelju.  

Četvrtak, 8. novembar 2013. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.  

Član 8  

Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohañaju nastavu, odnosno da ne rade u dane 
sledećih verskih praznika, i to:  

1) pravoslavci - na prvi dan krsne slave;  

2) pripadnici Islamske zajednice - 15. oktobra 2013. godine, na prvi dan Kurban Bajrama;  

3) pripadnici Jevrejske zajednice - 14. septembra 2013. godine, na prvi dan Jom Kipura;  
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4) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom kalendaru - 
25. decembra 2013. godine, na prvi dan Božića;  

5) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Julijanskom kalendaru - 7. 
januara 2014. godine, na prvi dan Božića;  

6) pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju dane vaskršnjih praznika po Gregorijanskom i 
Julijanskom kalendaru - počev od Velikog petka, zaključno sa drugim danom Vaskrsa 
(pravoslavni i katolici - od 18. do 21. aprila 2014. godine).  

Član 9  

Godišnjim planom rada škola će utvrditi ekskurzije i vreme kada će nadoknaditi nastavne dane 
u kojima su se ostvarivale ekskurzije.  

Ako je dan škole nastavni dan prema kalendaru, škola će taj dan nadoknaditi na način koji utvrdi 
godišnjim planom rada.  

Član 10  

Vreme saopštavanja uspeha učenika i podele ñačkih knjižica na kraju prvog polugodišta, škola 
utvrñuje godišnjim planom rada.  

Vreme podele svedočanstava, polaganje završnog ispita na kraju osmog razreda, kao i vreme 
podele diploma, škola utvrñuje godišnjim planom rada.  

Svečana podela ñačkih knjižica, učenicima od prvog do sedmog razreda, na kraju drugog 
polugodišta, obaviće se u subotu, 28. juna 2014. godine.  

Saopštavanje uspeha učenika muzičke i baletske škole na kraju drugog polugodišta i podela 
svedočanstava i diploma obaviće se u skladu sa godišnjim planom rada škole.  

Član 11 

Tabelarni pregled kalendara obrazovno-vaspitnog rad a osnovnih škola za školsku 
2013/2014. godinu odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.  

Član 12  

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Prosvetnom glasniku".  
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ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 
РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/14. ГОДИНУ 
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      III  

 
ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, 

 
 РУКОВОДЕЂИХ И УПРАВНИХ  

 
ОРГАНА ШКОЛЕ 
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3. ПРОГРАМИ  СТРУЧНИХ, 
    РУКОВОДЕЋИХ  И 
    УПРАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ 
            
 
 
У складу са чланом 66. Закона о основама система образовања  
и васпитања («Сл.гласник Р Србије» бр. 72/10, 52/11 и 55/13), у Школи 
постоје и раде следећи органи: 
 

- Наставничко веће, 
- Одељењска већа, 
- Стручна већа за област предмета, 
- Стручни актив за развој школског програма, 
- Стручни актив за школски развојни план, 
- Педагошки колегијум. 

 
Председници Стручних већа за област предмета су: 
 

1. Клавир---------------------------------------------------Ђорђевић Срђан 
2. Хармоника--------------------------------------------- Станковић Александар 
3. Дувачи:Кларинет,Флаута и Соло певање-------- Матовић Биљана 
4. Гудачи: Виолина-------------------------------------- Карадаревић Светлана 
5. Гитара-------------------------------------------------  Анђелковић Страхиња 

6. Солфеђо и теорија музике------------------------- Чоловић Светлана 
 
 

3.1. Програм рада Наставничког већа 
 

          Састав, надлежност и план рада 
 
Наставничко веће чине сви наставници Школе. Надлежност Наставничког 

већа прописана је чланом 66. Закона основама система образовања и 
васпитања и чланом 90. Статута.        
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Задатак Наставничког већа, као педагошког тела је да организује и усмерава 
целокупни образовни рад свих школских органа у циљу што боље 
реализације васпитно-педагошког рада и задатака Школе. 
Наставничко веће врши следеће послове: 
- утврђује предлог годишњег програма васпитно-образовног рада и стара 
се о његовом успешном остваривању, 

- стара се о организацији васпитно-образовног рада, 
- разрађује и реализује наставни план и програм, 
- утврђује и одобрава распоред часова наставе, 
- разматра укупне резултате васпитно-образовне делатности и одлучује о 
мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика, 

- одлучује о подели разреда на одељења, броју ученика у појединим 
одељењима, подели предмета на наставнике, 

- одређује одељењске старешине, 
- предлаже распоред задужења наставника и сарадника у извршавању 
појединих задатака, 

- сарађује са родитељима ученика и пружа им стручну помоћ у циљу 
јединственог васпитног деловања породице и школе, 

- утврђује  предлог програма извођења такмичења  и предлаже га за 
годишњи план рада, 

- похваљује и награђује ученике и одлучује о васпитно-дисц. мерама, 
- разматра и оцењује рад одељењских већа, одељењских старешина и 
стручних актива, као и и наставника и стручних сарадника, 

- даје мишљење о кандидатима за избор директора. 
 

     У току шк.2013/2014. биће одржано најмање 10 седница Наставничког 
већа које ће разматрати следећа питања: 

- безбедност ученика 
- организациона питања, педагошка предавања 
- програмирање и реализација наставних садржаја, 
- анализа реализације програма и наставних садржаја, 
- анализа реализације планова из области васпитно-образовне 
делатности (анализа индивидуалних планова рада и према потреби, 
израда ИОП-а), 

- реализација Годишњег плана рада 
- решавање актуелних проблема из области образовно-васпитне 
делатности 
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ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 
 
Месец           Програмске активности   Носилац послова 
VIII-IX 1. Припреме за почетак нове шк. године 

2. Организација рада Школе 
3. Утврђивање задужења наставника 
4. Упознав. са предл.Годишњег  плана рада  
     Школе за шк.2013./2014.год    
5. Упознав.са предл. Извештаја о раду  
     Шкoлe и директора за шк.2012/2013.год.  
6.  Раматрање потреба за израдом ИОП-а 
7.  Припреме за почетак музичке радионице  
     "ЦВРЧАК" 

1. Секретар школе 
2. Директор школе 
3. Предметни  
    наставници 
4. Наставничко веће 
5. Наставничко веће 
6. Тим за ИОП 
7. Тим за праћење  
     реализац. ШРП- 
     директор 

X-XI 1. Реализација васпит.-образов. задатака,     
     праћење успеха и дисциплине ученика  
2. Организација обележавања Дана  
     школе 
3. Текућа питања 
 

1. Одељењско веће 
2. Предметни наст. 
3. Директор школе 
4. Сви субјекти  
     Школе 

XII 1. Анализа реализације свих видова образов.  
     васп.рада у I полугодишту 
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на    
     крају I полугодишта 
3.  Родитељски састанци 
4.  Праћење реализације ШРП 

1. Дир.Школе 
2 и 3 Одељењ.стар. 
   Предметни наставн. 
   Одељењска већа 
4. ТИМ за израду   
     ШРП,директор 

II 1.  Oрганизација рада у II полугодишту 
2.  Текућа питања 
4.Припр.за орган.Општ.смотре хор.иорк. 

1. Директор 
2. Стручни активи 
3.Организациони  
   одбор смотре 

III 1.  Анализа реализац. прогр.и настав. садр. 
2.  Актуелна питања из областиобразовно- 
      васпитне делатности 
3.   Професионална оријентација ученика 

1. Директор 
2.и 3. Директор,  
    Стручни активи и    
    Одељењска већа 

IV 1.   Праћење реализације Годишњег плана   
     рада Школе, ШРП-а  

1.Стручни тимови и      
   активи и директор 

V 1. Успех и дисциплина ученика завршних  
     разреда 
2. Доношење одлуке о избору и додели  
     признања - ученик генерације 
3.  Текућа питања 

1. Одељењска већа 
2. Предметни  
    наставници и    
    наставничко веће 
3. Стручни активи 

VI 1. Успех и дисциплина ученика од I-Vраз. 
2. Реализација васпит. образ.   програма 
3. Извешт.о раду Школе у току школске  
     године 
4. Текућа питања 

1. Одељењске   
    старешине 
2. Директор 
3. Одељењска већа 
4. Стручни активи 

 
 



Годишњи план рада OMШ „Владимир Ђорђевић“ за шк. 2013-2014. 

 37 

 
3.2. Програм стручних већа за област предмета 
 
Стручна већа за област предмета чине наставници истог инструмента 

или наставници који су груписани на основу сродности предмета. 
Стручна већа раде у следећем саставу: 

 
 СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА КЛАВИР : 
 
1. СРЂАН ЂОРЂЕВИЋ : председник 
2. ВАРВАРА АНАСТАСИЈЕВИЋ 
3. ИВА КОСТИЋ 
4. САЊА СУТОН 
5. АНА ЂОРЂЕВИЋ  
6. ЈАНА КОСТИЋ 
7. САЊА СТУПАР 
8. ПЕТРОВИЋ МАРИЈА 
9. ИВАН МАРКОВИЋ 
10. МАРИНА ДУКИЋ 
11. НЕВЕНА ВЕЉКОВИЋ 
 
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ХАРМОНИКУ : 
 
1. СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР : председник 
2. ТАТЈАНА ПЕТКАНИЋ  
3. ЖИВКА СПАСИЋ 
4. ЖИВОРАД МИЛЕНКОВИЋ 
5. ИВКОВИЋ САНДРА 
 
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ГИТАРУ : 
 
1. СТРАХИЊА АНЂЕЛКОВИЋ : председник 
2. ФИЛИП АЛЕКСИЋ 
3. МИЛОШ ДИМИТРИЈЕВИЋ 
 

      СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ВИОЛИНУ : 
 

1.   СВЕТЛАНА КАРАДАРЕВИЋ : председник 
2.   ЉУБИЦА СИМОНОВИЋ 
3.   СТЕФАН РАКИЋ 
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СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА ДУВАЧКЕ ИНСТРУМЕНТЕ И СОЛО ПЕВАЊЕ : 
 
1. БИЉАНА МАТОВИЋ (флаута) : председник 
2. МАРИЈА ПОПОВИЋ (флаута) 
3. ДРАГАН ЖИВКОВИЋ (кларинет) 
4. СТОЈАДИНОВИЋ НЕМАЊА (кларинет) 
5. мрАРСЕНКОВ САША (соло певање) 
 
СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА СОЛФЕЂО И ТЕОРИЈУ МУЗИКЕ : 
 
1. СВЕТЛАНА ЧОЛОВИЋ : председник  
2. ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВИЋ  
3. БРАТИСЛАВ МАРИНКОВИЋ 
4. МАРИЈА ПЕТРОВИЋ 
5. МИЉА МИЛОВАНОВИЋ 

 
Састав, надлежност и план рада 
 
Надлежност стручних већа је прописана чланом 66. Закона основама система 
образовања и васпитања и чланом 94. Статута. 
Стручно веће:  
-    разматра стручна питања и предлаже потребне мере у циљу усавршавања  
     наставно-васпитног рада; 
-    утврђује основе за Годишњи план и програм рада, врши распоред  
      наставног градива и усавршава рад наставника истог, односно сродног  
      наставног предмета; 
-    стара се о стручном усавршавању наставника; 
-    предлаже нове облике наставног рада; 
-    прати извршење наставног плана и програма и годишњег плана рада и  
     предузима одговарајуће мере; 
-    ради на уједначавању критеријума оцењивања; 
-    предлаже организовање допунске, додатне и припремне наставе; 
-    разматра задатке и резултате у раду наставника по разредима и обезбеђује   
     континуитет у излагању материје и узајамне повезаности наставног  
     градива; 
-    пружа помоћ наставницима у савлађивању одређених програмских   
     садржаја, а нарочито младим наставницима и приправницима; 
-    утврђује облике, методе и средства коришћења адекватне школске опреме   
     и наставних средстава; 
-    усклађује индивидуалне планове рада наставника 
-    предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних  
     садржаја; 
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-    прати остваривање програма и даје предлоге за њихово извршење, измену   
     и допуну;   
-    прати уџбеничку и другу приручну литературу и даје предлог    
     Наставничком већу школе за примену исте; 
-    обавља и друге послове у вези са одлукама Наставничког већа. 
 
              На седницама стручних већа ће се разрађивати материје из 
ускостручних области, тј. разрађиваће се проблематика везана за наставу и 
унапређење наставе, као и друга методска и педагошка питања везана за 
наставни процес. 
              Наставници свих предмета (клавир, гитара, виолина, солфеђо, 
флаута, соло певање, кларинет, хармоника и камерна муз.) излагаће своје 
проблеме и примедбе на састанцима већа, с обзиром да су они чланови истих.                                   
              Руководиоци већа пре почетка наставне године организују састанке 
већа и обављају све припреме за почетак наставе (формирање одељења, 
класа), подела предмета и израда распореда. Планирају међусобне посете 
часовима (бар по 1 час у првом и другом полугодишту) уз анализу њиховог 
рада и предлога мера. Анализирају и усмеравају израду планова наставника и 
контролишу њихово извршење а сами сачињавају план рада већа. 
              Руководиоци већа предлажу Наставничком већу мере за отклањање 
тешкоћа у настави и унапређење рада, организују рад на реализацији 
програма у настави, организују концертну делатност школе, организују 
сарадњу са родитељима, припремају предлог распореда испита и састав 
комисија и састављају извештај и анализе рада својих одсека. 
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План рада Стручног већа за област предмета             
                           к л а в и р 
        Чланови Стручног већа за област предмета – клавир су:  
 
                       1.  Срђан Ђорђевић - председник 
                       2.  Ива Костић 
                       3.  Сања Ступар 
                       4.  Варвара Анастасијевић 
                       5.  Марина Дукић 
                       6.  Сања Павловић  
                       7.  Јана Костић 
                       8.  Срђан Ђорђевић 
                       9.  Иван Марковић 
                       10. Марија Петровић 
                       11. Невена Вељковић 
                       12. Aна Ђорђевић 
 
Програм 
активности 

Време 
реализације 

Место Начин реализације Носиоци 
активности 

Конституисање 
Стручног већа, 
избор 
председника и 
доношење 
плана. 

VIII-IX Школа Записници са 
седница Стручног 
већа. 

Чланови 
Стручног већа 

Израда плана и 
програма за 
шк.2013/2014. 
год.(НПП по 
циклусима 
важи за I и II 
разред) 

VIII-IX Школа Израда глобалних и 
оперативних 
планова наставника 

Чланови 
Стручног већа 

Подела 
ученика Iраз.по 
класама, фонд 
часова по 
класама 

VIII-IX Школа Равноправна подела 
ученика на основу 
резултата пријемног 
испита. 
Утврђив. фондова 

Чланови 
Стручног већа 
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Седнице 
Стручног већа 

IX,XI,XII,IV, 
V и VI 

Школа Записници са 
седница Стручног 
већа. 

Чланови 
Стручног већа 

Додатна 
настава 

1 час 
недељно 

Школа Настава Предметни 
наставник и 
ученик. 

Допунска 
настава 

1 час 
недењно 

Школа Настава Предметни 
наставник и 
ученик. 

Планирање и 
реализација 
Индивидуалног 
Образовног 
Програма 

Наставна 
година 

Школа У складу са Законом 
Полаг. испита 

Стручно веће 
за област 
предмета 
клавира и 
колеге из 
других 
стручних већа 

Смотре I 
разреда 
 
 

I смотра: 
од 20.-
24.12.2013. 
 II смотра на 
крају шк. 
године 

Школа Наступи ученика на 
смотрама. 
Евиденција кроз 
записнике са 
седнице Стручних 
већа. 

Ученици и 
наставници. 

Смотра II 
разреда 

На крају 
школске 
године 

Школа Наступи ученика на 
смотрама. 
Евиденција кроз 
записнике са 
седнице Стручних 
већа. 

Ученици и 
наставници. 

Јавни и 
интерни часови 

Средом од 
18:00 часова 
у периоду од  
IX-IV 

Школа и Дом 
културе  

Наступи ученика на 
јавним и интерним 
часовима. 
 

Предметни 
наставници и 
ученици. 

Такмичења II, и V  Београд,Врање 
и град по 
одлуци  
ЗМБШРСрбије 

Учешће ученика на 
такмичењима. 

Ученици и 
наставници. 

Преслушавања XII ,III, IV и 
V 

Школа и Дом 
културе 

Преслушавање 
програма.Евиденција  
Кроз записн.са 
седница Стручн.већа 

Ученици и 
наставници. 

Сарадња са 
другим 
Стручним 
већима 

 Стално Школа Седнице Струч. већа 
 Наставничког већа и 
Појединачни контак. 

Чланови 
Стручног већа 
за област 
предмета 
клавир.и  
Др.Струч.већа 
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Концерт 
поводом Дана 
школе 

XII Сала Дома 
културе у 
Алексинцу 

Учешћем одабраних  
ученика 

Ученици и 
наставници. 

Светосавски 
концерт 

I Сала Дома 
културе у 
Алексинцу.  

Концерт наставника Наставници 

Промоција 
школе 

IV и V Основне школе 
у граду и 
околини.  

Мини концерти 
ученика у основним 
школама 

Ученици и 
наставници. 

Завршни 
концерт 

VI Сала Дома 
културе у 
Алексинцу 

Учешће одабраних  
ученика 

Ученици и 
наставници. 

Испити-
Завршни 

V Школа Полаг. испита-
евиденција у 
испитним 
записницима 

Ученици и  
Испитне 
комисије 

Испити-
Годишњи од II 
- V разредa 

VI Школа Полаг.испита-
евиденц. у испитн. 
записницима 

Ученици и  
Испитне 
комисије 

Испити-
Поправни 

VI и VIII 
Ако за то има 
потребе 

Школа Полаг.испита-евид. 
У испитним 
записницима 

Ученици и  
Испитне 
комисије 

 

 
 
 
 

План рада Стручног већа за област предмета 
хармоника 

 
Чланови Стручног већа за област предмета хармоника су: 
 
1. Станковић  Александар- председник 
2. Живорад Миленковић 
3. Живка Спасић 
4. Татјана Петканић 
5. Ивковић Сандра 
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Програм 
активности 

Време 
реализације 

Место Начин 
реализације 

Носиоци 
активности 

Конституисање 
Стручног већа, 
избор председ 
и дон. плана. 

VIII – IX Школа Записници са 
седница Стручног 
већа. 

Чланови 
Стручног већа. 

Израда плана и 
програма за 
шк.2013/2014. 

VIII – IX Школа Израда глобалних и 
индивидуалних 
планова 
наставника. 

Чланови 
Стручног већа. 

Подела ученика 
I разреда по 
класама, фонд 
часова по 
класама. 

VIII – IX Школа Подела ученика на 
основу резултата 
пријемног испита и 
утврђивање фонда. 

Чланови 
Стручног већа. 

Седнице 
Стручног већа. 

IX,XI,XII,IV,V, 
VI и VIII 

Школа Записници са 
седница Стручног 
већа. 

Чланови 
Стручног већа. 

Додатна 
настава 

1 час недељно Школа Настава Предметни 
наставник и 
ученик. 

Допунска 
настава 

1 час недељно Школа Настава Предметни 
наставник и 
ученик. 

 Планирање и 
реализација 
Индивидуалног 
Образовног 
Програма 

Наставна 
година 

Школа У складу са 
Законом. 

Испитна 
комисија и 
ученици. 

Јавни  
Часови  

Средом од 17 у 
периоду од IX 
–IV 

Школа и 
дом 
културе 

Наступи ученика Предметни 
наставници и 
ученици 

Интерни 
часови 

Средом од 17 
часова у пер. од  
IX-IV 

Школа и 
Дом 
културе. 

Наступи ученика. Предметни 
наставници и 
ученици. 

Такмичења III-V Град по 
одлуци 
ЗМБШР 
Србије 

Учешће ученика на 
такмичељима. 

Ученици и 
наставници. 

Смотре 
ученика од  III-
VI 
Разреда на 
полугодишту 

XII 
 
Од 19.до 
21.2013. 

Школа и 
Дом 
културе 

Преслушавање 
програма, 
евиденција кроз 
записнике седница 
Стручних већа. 

Ученици и 
наставници. 
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Смотре 
ученика I и II 
разреда на 
крају године 

VI Школа и 
Дом 
културе 

Преслушавање 
програма, 
евиденција кроз 
записнике седница 
Стручних већа 

Ученици и 
наставници 

Сарадња са 
другим 
Стручним 
већима 

 
IX -VI 

Школа Појединачни 
контакти, седнице 
Стручних већа и 
Наставничког већа. 

Чланови 
Стручног већа 
за област 
предмета 
харамоника и 
друга Стручна 
већа. 

Међусобна 
сарадња 
чланова 
стручног већа 
за област 
предмета 
хармоника 

 
IX -VI 

 
Школа 

Посећивање часова 
и консултације 

 
Чланови 
Стручног већа 
за област 
предмета 
хармоника 

Концерт 
поводом Дана 
школе 

XII Сала Дома 
културе 

Учешћем 
одабраних ученика 

Ученици и 
наставници 

Светосавски 
концерт 

I Сала Дома 
културе 

Концерт 
наставника 

Наставници 

Промоција 
школе 

IV и V Основне 
школе у 
граду и 
околини 

Мини концерти 
ученика у основним 
школама. 

Ученици и 
наставници 

Завршни 
концерт 

VI  Сала Дома 
културе 

Учешћем 
одабраних ученика 

Ученици и 
наставници 

Испити – 
Завршни 

V Школа Полагањем испита, 
евиденција у 
испитним 
записницима 

Ученици и 
испитне 
комисије 

Испити – 
Годишњи за III 
IV  и V  разред 

VI Школа Полагањем испита, 
евиденција у 
испитним 
записницима 

Ученици и 
испитне 
комисије 

Испити 
Разредни 
 

VI Школа Полагањем 
испита,евиденција 
у испитним 
записницима 

Уценици и 
испитне 
комисије 

Испити – 
Поправни 

VI и VIII ако за 
то има поребе 

Школа Полагањем испита, 
евиденција у 
испитним 
записницима 

Ученици и 
испитне 
комисије 
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  План рада Стручног већа за област предмета             
                              Гитара 
 
Чланови Стручног већа за област предмета гитара су: 
 
1. Страхиња Анђелковић - председник 
2. Милош Димитријевић 
3. Милош Ђорђевић 
 
 
Програм 
активности 

Време 
реализације 

Место Начин 
реализације 

Носиоци 
активности 

Конституисање 
Стучног већа, 
избор 
председника и 
доношење 
плана 

VIII – IX Школа Записници са 
седници Стручног 
већа. 

Чланови 
Стручног већа 

Израда плана и 
програма за шк. 
2013/2014. 

VIII – IX Школа Израда глобалних 
и оперативних 
планова 
наставника. 

Чланови 
Стручног већа 

Подела ученика 
I  разреда по 
класама, фонд 
часова по 
класама. 

VIII – IX Школа Подела ученика на 
основу резултата 
пријемног испита. 
Утврђивање фонда. 

Чланови 
Стручног већа 

Седнице 
Стручног већа 

IX, XI, XII, IV, 
V и VI 

Школа Записници са 
седница Стручног 
већа. 

Чланови 
Стручног већа 

Додатна 
настава 

1 час недељно Школа Настава Предметни 
наставник и 
ученик. 

Допунска 
настава 

1 час недељно Школа Настава Предметни 
наставник и 
ученик. 

Планирање и 
реализација 
Индивидуалног 
Образовног 
Програма 

Наставна 
година 

Школа У складу са 
Законом 

Испитна 
комисија и 
ученици. 
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Интерни 
часови 

Средом од 18 у 
периоду од IX-
IV 

Школа и 
дом 
културе 

Наступи уценика Предметни 
наставници и 
ученици 

Јавни часови Средом од 18 
часова у пер. од 
X - IV 

Школа и 
Дом 
културе 

Наступи ученика Предметни 
наставници и 
ученици 

Такмичења IV и V Београд и 
град по 
одлуци 
ЗМБШР 
Србије 

Учешће ученика на 
такмичељима. 

Ученици и 
наставници. 

Смотре 
ученика од  I-
VI 
Разреда на 
полугодишту 

XII 
 
Од 20.до 22.13. 

Школа и 
Дом 
културе 

Преслушавање 
програма, 
евиденција кроз 
записнике седница 
Стручних већа. 

Ученици и 
наставници. 

Смотре 
ученика I и II 
разреда на 
крају године 

VI Школа и 
Дом 
културе 

Преслушавање 
програма, 
евиденција кроз 
записнике седница 
Стручних већа 

Ученици и 
наставници 

Сарадња са 
другим 
Стручним 
већима. 

Стално Школа Појединачни 
контакти, седнице 
Стручних већа и 
Наставничког већа. 

Чланови 
Стручног већа 
за област 
предмета 
гитара и друга 
Стручна већа. 

Концерт 
поводом Дана 
школе 

XII Сала Дома 
културе 

Учешћем 
одабраних ученика 

Ученици и 
наставници 

Светосавски 
концерт. 

I Сала Дома 
културе 

Концерт 
наставника 

Наставници 

Промоција 
школе 

IV и V Основне 
школе у 
граду и 
околини 

Мини концерти 
ученика у 
основним школама. 

Ученици и 
наставници 

Завршни 
концерт 

VI  Сала Дома 
културе 

Учешћем 
одабраних ученика 

Ученици и 
наставници 

Испити – 
Завршни 

V Школа Полагањем испита, 
евиденција у 
испитним 
записницима 

Ученици и 
испитне 
комисије 

Испити 
рзредни 

VI Школа Полаганјем 
испита,евиденција 
у испитним 

Уценици и 
испитне 
комисије 
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записницима 
Испити – 
Годишњи за III 
IV и V разред 

VI Школа Полагањем испита, 
евиденција у 
испитним 
записницима 

Ученици и 
испитне 
комисије 

Испити – 
Поправни 

VI и VIII ако за 
то има поребе 

Школа Полагањем испита, 
евиденција у 
испитним 
записницима 

Ученици и 
испитне 
комисије 

 
План рада Стручног већа за област предмета             
                     Гудачи – виолина 
 
      Чланови Стручног већа за област предмета виолина су : 
                         

1. Карадаревић Светлана, председник 
           2. Симоновић Љубица 
           3. Ракић Стефан 
 
 
Израда плана и 
програма за шк. 
2013/2014. 

VIII – IX Школа Израда 
глобалних и 
оперативних 
планова 
наставника. 

Чланови 
Стручног већа * 

Седнице 
Стручног већа 

IX, XI, XII, IV, 
V и VI 

Школа Записници са 
седница 
Стручног већа. 

Чланови 
Стручног већа * 

Додатна настава 1 час недељно Школа Настава Предметни 
наставник и 
ученик. 

Допунска 
настава 

1 час недељно Школа Настава Предметни 
наставник и 
ученик. 

Ванредно 
напредовање 
ученика 

X, XII и VI Школа У складу са 
Законом 

Испитна 
комисија и 
ученици. 

Интерни часови Средом од 18 
часова у 
периоду од X - 
IV 

Школа и Дом 
културе 

Наступи 
ученика 

Предметни 
наставници и 
ученици 



Годишњи план рада OMШ „Владимир Ђорђевић“ за шк. 2013-2014. 

 48 

Такмичења  V Београд и град 
по одлуци 
ЗМБШР Србије 

Учешће ученика 
на 
такмичељима. 

Ученици и 
наставници. 

Смотре ученика 
од  I-VI 
Разреда на 
полугодишту 

XII 
 
Од 20.до 22.13 

Школа и Дом 
културе 

Преслушавање 
програма, 
евиденција кроз 
записнике 
седница 
Стручних већа. 

Ученици и 
наставници. 

Смотре ученика 
I и II разреда на 
крају године 

VI Школа и Дом 
културе 

Преслушавање 
програма, 
евиденција кроз 
записнике 
седница 
Стручних већа 

Ученици и 
наставници 

Преслушавања XII, III, IV и V Школа и Дом 
културе 

Преслушавање 
програма, 
евиденција кроз 
записнике 
седница 
Стручних већа. 

Ученици и 
наставници. 

Сарадња са 
другим 
Стручним 
већима. 

Стално Школа Појединачни 
контакти, 
седнице 
Стручних већа и 
Наставничког 
већа. 

Чланови 
Стручног већа * 
и друга Стручна 
већа. 

Концерт 
поводом Дана 
школе 

XII Сала Дома 
културе 

Учешћем 
одабраних 
ученика 

Ученици и 
наставници 

Светосавски 
концерт. 

I Сала Дома 
културе 

Концерт 
наставника 

Наставници 

Промоција 
школе 

IV и V Основне школе 
у граду и 
околини 

Мини концерти 
ученика у 
основним 
школама. 

Ученици и 
наставници 

Завршни 
концерт 

VI  Сала Дома 
културе 

Учешћем 
одабраних 
ученика 

Ученици и 
наставници 

Испити – 
Завршни 

V Школа Полагањем 
испита, 
евиденција у 
испитним 
записницима 

Ученици и 
испитне 
комисије 

Испити – 
Годишњи 

VI Школа Полагањем 
испита, 

Ученици и 
испитне 
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евиденција у 
испитним 
записницима 

комисије 

Испити – 
Поправни 

VI и VIII ако за 
то има поребе 

Школа Полагањем 
испита, 
евиденција у 
испитним 
записницима 

Ученици и 
испитне 
комисије 

 
 
      План рада Стручног већа за област предмета             
       Дувачи-Кларинет ,Флаута и Соло певање 
   
 Чланови Стручног већа за област предмета су: 

 
1. Биљана Матовић- предстедник 
2. Драган Живковић 
3. Марија Поповић 
4. Арсенков Саша 
5. Немања Стојадиновић 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Програм 
активности 

Време 
реализације 

Место Начин 
реализације 

Носиоци 
активности 

Конституисање 
Стручног већа, 
избор 
председника и 
доношење 
плана. 

VIII-IX Школа Записници са 
седница Стручног 
већа. 

Чланови 
Стручног већа 

Израда плана и 
програма за 
шк.2013/2014  

VIII-IX Школа Израда глобалних и 
оперативних 
планова наставника 

Чланови 
Стручног већа 
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Подела ученика 
I раз.по 
класама, фонд 
часова по 
класама 

VIII-IX Школа Равноправна 
подела ученика на 
основу резултата 
пријемног испита. 

Чланови 
Стручног већа 

Седнице 
Стручног већа 

IX,XI,XII,II, 
V и VI 

Школа Записници са 
седница стручног 
већа. 
Утврђив.фонда 

Чланови 
Стручног већа 

Додатна 
настава 

1 час недељно Школа Настава Предметни 
наставник и 
ученик. 

Допунска 
настава 

1 час недењно Школа Настава Предметни 
наставник и 
ученик. 

Ванредно 
напредовање 
ученика. 

X,XII и VI Школа У складу са 
законом 

Ученици и  
Испитне 
комисије 

Јавни наступи 
и интерни 
наступи 

Средом од 
17:00 часова у 
периоду од IX-
IV 

Школа Наступи ученика 
 

Предметни 
наставници и 
ученици. 

Смотре 
ученика  I  
Разреда на 
полугодишту 

I смотра  
Од 20.до 
22.12.2013  
II смотра на 
крају сколске 
године 

Школа и Дом 
културе 

Преслушавање 
програма, 
евиденција кроз 
записнике седница 
Стручних већа 

Предметни 
наставници и 
ученици 

Смотре 
ученика II 
разреда  

На крају 
школске 
године 

Школа и Дом 
културе 

Преслушавање 
програма, 
евиденција кроз 
записнике седница 
Стручних већа 

Ученици и 
наставници 

Такмичења  IV-V  По одлуци  
ЗМБШРСрбије 

Учешће ученика на 
такмичењима. 

Ученици и 
наставници. 

Концерт 
поводом Дана 
школе 

XII Сала Дома 
културе у 
Алексинцу 

Учешћем 
одабраних  ученика 

Ученици и 
наставници. 

Светосавски 
концерт 

I Сала Дома 
културе у 
Алексинцу.  

Концерт 
наставника 

Наставници 



Годишњи план рада OMШ „Владимир Ђорђевић“ за шк. 2013-2014. 

 51 

Промоција 
школе 

IV и V Основне школе 
у граду и 
околини.  

Мини концерти 
ученика у 
основним школама 

Ученици и 
наставници. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сарадња са 
другим 
Стручним 
већима 

Стално Школа Седнице стручних 
већа,Наставничког 
већа и појединачни 
конт. 

Чланови 
Стручног већа 
за област 
предмета 
дувачи 
Др.Струч. већа 

Испити-
Завршни 

V Школа Полагањем 
испита-Евиденц.у 
испит.записницима 

Ученици и 
испитне 
комисије 

Испити-
Годишњи 

VI Школа Полагањем 
испита-Евиденц.у 
испит.записницима 

Ученици и 
испитне 
комисије 

Испити-
Поправни 

VI и VIII, aко 
за то има 
потребе 

Школа Полагањем 
испита-Евиденц.у 
испит.записницима 

Ученици и 
испитне 
комисије 
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План рада Стручног већа за област предмета             
                солфеђо и теорија музике 
      Чланови Стручног већа за област предмета 
           солфеђо и теорија музике су: 
 
   1. Светлана Чоловић- председник  
   2. Елизабета Стојановић  
   3. Миља Миловановић 
   4. Марија Петровић 
   5. Братислав Младеновић 
 
Програм 
активности 

Време 
реализације 

Место Начин 
реализације 

Носиоци 
активности 

Избор 
председника 
Стручног већа 
област солфеђо 
и теорија 
музике 

VIII -I X Школа Записници са 
седница 
стручног већа 

Чланови 
Стручног већа 

Утврђивање 
планова и 
програма за 
шк.2013.-2014. 

VIII - IX Школа Израдом нових 
или допуном 
постојећих 
програма. 

Чланови 
Стручног већа 

Планирање и 
реализација 
ИОП-а 

Наставна 
година 

Школа Израдом и 
реализацијом 
индивидуалних 
наставних  
програма. 

Стручно веће за 
област солфеђо 
и теор. музике и 
колеге из других 
стручних већа. 

Формирање 
група за 
солфеђо од 
ученика I 
разреда 

VIII Школа Поделом 
ученика I 
разреда у 3 
класе 

Чланови 
Стручног већа 

Сардања са 
другим 
Стручним 
већима 

стално Школа Појединачним 
договорима или 
на нивоу 
стручног већа. 

Стручно веће за 
област солфеђо 
и теор. музике и 
колеге из других 
стручних већа. 

Додатна настава Наставна 
година 

Школа Одржавање 
часова додатне 
наставе једном 
недељно. 

Предметни 
наставници и 
ученици који 
брже напредују. 
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Допунска 
настава 

Наставна година Школа Одржавање 
часова допунске 
наставе једном 
недељно. 

Предметни 
наставници и 
ученици који 
спорије 
напредују. 

Смотра ученика 
првог разреда 
 

XII Школа У оквиру часова 
солфеђа 

Предметни 
наставници. 

Припрема 
испитних вежби 
за годишње 
испите 

XII Школа Одржавање 
испита 

Чланови 
Стручног већа 

Посете 
концертима 
класичне музике 

Наставна година Сала Центра за 
културу 

Посећивањем 
концерата 

Наставници и 
ученици. 

Сарадња са 
родитељима 

Наставна година Школа Контактом са 
родитељима 

Предметни 
наставници 

Развој 
самовредновања 
код ученика и 
вршњачког 
вредновања 

Наставна година Школа У оквиру часова 
солфеђа 

Наставници и 
ученици. 

Активности на 
промоцији 
музичке школе и 
предстојећих 
пријемних 
испита 

IV и V Основне школе 
у граду и 
околини. 

Огледни час у 
основним 
школама 

Предметни 
наставници солф. 
и теор. музике. 

Испити - 
Завршни 

V Школа Полагањем 
испита, 
евиденција у 
испитним 
записницима. 

Ученици и испит. 
комисије 

Испити –  
Годишњи 

VI  Школа Полагањем 
испита, 
евиденција у 
испитним 
записн 

Ученици и  
Испитн.комисија 

Испити-
Поправни 
 

VIII  Школа Полагањем 
испита, 
евиденција у 
испитним 
записницима 

Ученици и  
Испитна  
комисија 

Међусобне 
посете часовима 
 
 

У току године Школа Извештаји Наставници 
солфеђа 
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3.3 Програм рада одељенских већа 
 

          Састав, надлежност и план рада 
 
Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном 

одељењу. Надлежност одељенског већа прописана је чланом 66. Закона 
основама система образовања и васпитања и чланом 91. Статута. 
 
Одељењско веће:  
- усклађује рад свих наставника и сарадника који изводе наставу у 
одељењу; 

- расправља о настави, слободним  активностима ученика и другим 
облицима васпитно-образовног рада, о учењу и раду ученика и 
предузима мере за успешнију наставу и бољи успех ученика у учењу и 
владању; 

- сарађује са родитељима на решавању васпитно - образових задатака; 
- утврђује предлоге стручног усавршавања наставника и сарадника; 
- похваљује ученике и изриче васпитно-дисциплинске мере; 
- врши и друге послове по налогу Наставничког већа и директора 
Школе. 
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План рада Одељењских већа: 
 

МЕСЕЦ             АКТИВНОСТИ 
Септембар-Октобар  

- усвајање плана рада 
- избор уџбеника  
- разматрање предлога за ванредно напредовање 
ученика или организовање допунске и додатне 
наставе 

- разматрање распореда часова и редовности ученика 
на настави 

- текућа питања 
Новембар 
 

- разматрање ефеката одржаних часова додатне и  
     допунске наставе и успеха и дисциплине ученика 
- разматрање евентуалних сугестија родитеља у вези 
реализације наставе 

- текућа питања 
Децембар - помоћ ученицима са тешкоћама у учењу  

- анализа рада додатне наставе 
- утврђивање оцена успеха и владања на крају првог 
полугодишта 

- текућа питања 
Јануар - анализа реализације допунске и додатне наставе 

- анализа рада слободних активности 
- такмичења ученика 
- текућа питања 

Март 
 

- одређивање ученика за такмичења 
- похађање наставе 
- текућа питања 

Април - разматрање постигнутих успеха ученика 
- родитељски састанци  
- реализација наставних планова  и програма 
- предлог за ученика генерације 
- текућа питања 

Мај-Јун - утврђивање оцена, успеха и владања ученика на 
крају другог полугодишта 

- реализација наставног плана и програма 
- предлагање ученика за награде 
- родитељски састанци 
- текућа питања 
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  3.4. Програм рада Савета родитеља  
 

          Састав, надлежност и план рада 
 
Надлежност Савета родитеља прописана је чланом 58. Закона о 

основама система образовања и васпитања и чланом 106. Статута.  
Савет родитеља, у складу са чланом 58. Закона основама система 

образовања и васпитања, чини по један представник родитеља ученика 
сваког одељења. 

Сарадња школе са родитељима оствариваће се преко родитељских 
састанака (најмање 4 пута годишње). 
 Савет родитеља: 

1) предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор; 
2) предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-
васпитног рада; 

3) разматра намену коришћења средстава од донација и средстава 
родитеља; 

4) разматра услове за рад школе; 
5) учествује у поступку прописивања мера за безбедност ученика; 
6) разматра и друга питања утврђена овим Статутом. 
 
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском 

одбору, директору и стручним органима школе. 

Начин рада Савета родитеља школе утврђује се Пословником Савета. 
            Мандат Савета родитеља траје годину дана. 
 
     Специфичност индивидуалног рада са ученицима захтева интензивнију и 
блиску сарадњу родитеља, наставника школе и директора а све у зависности 
од указаних потреба. 
    На родитељским састанцима ће се разматрати питања из области рада и 
радне дисциплине ученика, усмеравање на даље школовање, такмичења и 
наступи као и евентуалне примедбе родитеља.  
        Наставници и стручни сарадници школе су дужни да родитељима пруже 
потпуне информације које се односе на резултате учења и владања ученика 
као и на остваривање права ученика у школи. 
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План рада Савета родитеља: 
 

МЕСЕЦ А К Т И В Н О С Т И 
IX-X - избор руководства 

- упознавање родитеља са могућностима обезбеђивања   
  уџбеника 
- упознавање родитеља са предлогом Годишњег плана  
  рада као и са Извештајем о раду Школе и директора 
- текућа питања - утврђивање висине прилога за ђачки  
   фонд 

XII - саопштење успеха и дисциплине ученика на крају I    
  полугодишта 
- похађање наставе 
- текућа питања 

IV - информација о учешћима ученика на предстојећим   
  такмичењима 
- упознавање са предлогом за избор ученика генерације 
- текућа питања 

VI - саопштење успеха и дисциплине ученика на крају   
  школске године 
- информација о наградама и признањима ученика 
- разматрање активног коришћења школског  
  распуста у циљу постизања трајних знања и вештина код  
  ученика (упућивањем на редовно вежбање испитног    
  програма и научених композиција као и техничких вежби   
  у циљу одржавања и развијања стечених знања и  
  вештина ученика) 
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3.5. Програм рада Педагошког колегијума 
 

          Састав, надлежност и план рада 
 

     Педагошки колегијум чине председници свих стручних већа и 
стручних актива. Педагошким колегијумом председава и руководи 
директор. Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове 
у вези са пословима директора у складу са чл.66.став 14. 15. и 16. и 
члан 67. Закона о основама система образовања и васпитања. 
 
  
Педагошки колегијум ради у саставу: 
 

1. В.Д. мр МАРКО ЈЕЛЕНИЋ : директор 
2. СРЂАН ЂОРЂЕВИЋ - клавир 
3. СВЕТЛАНА КАРАДАРЕВИЋ - виолина 
4. СТРАХИЊА АНЂЕЛКОВИЋ - гитара 
5. БИЉАНА МАТОВИЋ - флаута, кларинет и соло певање 
6. АЛЕКСАНДАР СТАНКОВИЋ - хармоника 
7. СВЕТЛАНА ЧОЛОВИЋ - солфеђо 

 
 

Надлежност Педагошког колегијума прописана је чланом 67. Закона о 
основама система образовања и васпитања. 
Педагошки колегијум разматра питања и заузима ставове у вези са 

пословима директора и то: 
 
 1) планира и организује остваривање програма образовања и 
васпитања и свих активности школе; 
 2) стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању 
стандарда и постигнућа и унапређивању образовно- васпитног рада;  

3)   стара се о остваривању развојног плана установе; 
4)   организује педагошко-инструктивни увид и надзор и      
      предузима  мере за унапређивање и усавршавање рада    
      наставника, васпитача и стручног сарадника;  
5)   планира и прати стручно усавршавање запослених. 
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ВРЕМЕ АКТИВНОСТИ 
IX – X - Разматра план мера за унапређење образовно-васпитног 

рада 
- Разматра план педагошко-инструктивног надзора и мера 
за унапређивање рада наставника 

- План стручног усавршавања 
- Избор члана који прати реализацију стручног 
усавршавања и тромесечно подноси извештај директору 

- Распоред одсуства наставника ради стручног 
усавршавања 

XII -  Разматра извештај и заузима ставове о реализацији ШРП 
- Разматра о резултатима педагошко-инструктивног 
надзора 

- Разматра реализацију мера за унапређивање образовно-
васпитног рада 

II -  Распоред одсуства наставника ради стручног 
усавршавања 

- Разматра мере за унапређење рада наставника и план 
директора о педагошко-инструктивном надзору 

- Разматра мере за унапређивање образовног рада 
IV-V -  Разматра нови Наставни план и програм за Основне 

музичке школе 
- Праћење реализације ШП-а 

 
 
 
 

3.6. Програм рада стручног актива за развојно 
планирање 
 

          Састав, надлежност и план рада 
 

      Стручни актив за развојно планирање, у складу са чланом 66. 
став 9. Закона о основама система образовања и васпитања, чине 
представници наставника, јединице локалне самоуправе и Савета 
родитеља, које именује Школски одбор. 
5) планира и прати стручно усавршавање запослених 
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Стручни актив ради у саставу: 
 

1. СВЕТЛАНА ЧОЛОВИЋ, председник 
2. СТОЈАДИНОВИЋ НЕМАЊА 
3. СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР 
4. СТОЈАНОВИЋ ЕЛИЗАБЕТА 
5. СРЂАН ЂОРЂЕВИЋ 
6. МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ представник локалне самоуправе 
7. ЉУБИНКО СТЕФАНОВИЋ представник родитеља 

 
Надлежност Стручног актива за развојно планирање утврђена је 
чланом 67. Закона о основама система образовања и васпитања и 
чланом 95. Статута. 
Стручни актив за развојно планирање има следеће задатке: 
-       праћење реализације развојног плана Школе, а нарочито у вези  
        са остваривањем образовно-васпитног рада; 
-      предлагање нових, бољих и реалнијих критеријума за вредновање    
        планираних активности; 
-      праћење реаллизације развојног плана Школе за наредни тро-  
        петогодишњи период; 
-      разматрање и других питања од значаја за развој Школе. 
 

Стручни актив за развојно планирање за свој рад одговара Школском одбору. 
 

3.7. Програм рада стручног актива за развој 
школског програма 

 
          Састав, надлежност и план рада 

Стручни актив за развој школског програма, у складу са чланом 66.  
став 10. Закона о основама система образовања и васпитања, чине 
представници наставника, које именује наставничко веће. 
 

Стручни актив ради у саставу: 
 

1. СРЂАН ЂОРЂЕВИЋ председник 
2. ТАТЈАНА ПЕТКАНИЋ 
3. СВЕТЛАНА КАРАДАРЕВИЋ 
4. ДРАГАН ЖИВКОВИЋ   
5. ЕЛИЗАБЕТА СТОЈАНОВИЋ 
6.   АНАСТАСИЈЕВИЋ ВАРВАРА 
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Надлежност Стручног актива за развој школског програма регулисана 
је чланом 66. Закона о основама система образовања и васпитања и 
чланом 97. Статута. 
Задаци чланова Стручног актива за развој школског програма утврђени 

су општим и посебним основама школског програма, које обухватају: опште 
циљеве, принципе и задатке образовања у оквиру образовних области и 
циклуса образовања. 

 
Остале обавезе чланова овог стручног актива састоје се у: 
-  планирању активности реализације развоја школског програма    
   ученика и наставника и сарадње са породицом и јединицом локалне  
   самоуправе; 
-  сарадњи са стручним сарадницима; 
-  активном учешћу у раду осталих стручних органа; 
-  праћењу развоја и напредовања ученика у остваривању задатака   
   образовања; 
-  евидентирању облика стручног усавршавања наставника, стручних   
   сарадника и директора Школе. 
-  Школски програм је сачињен за период од 4 године и важи до јуна   
   2014.године 

 
 
 
 
 

3.8. Тим за самовредновање 
 
       Састав,надлежност и програм рада 
 
          На основу чл. 67. Закона о основама система образовања, 
(Сл.гл.РС бр.72/09, 52/11 и 55/13),тим за самовредновање чине 
представници наставника које именује Наставничко веће. 
         Стручни тим за самовредновање стара се о осигурању и 
унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе, прати 
остваривање програма образовања и васпитања, стара се о остваривању 
циљева и стандарда постигнућа, вреднује резултате рада наставника и 
стр. сарадника, прати и утврђује резултате рада ученика, предузима 
мере за јединствен и усклађен рад са децом у процесу образовања и 
решава друга стручна питања образовно-васпитног рада. 
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Чланови тима за самовредновање су: 
 

                    1. Ивковић Сандра 
                    2. Стојановић Елизабета 
                    3. Петканић Татјана 
                    4. Матовић Биљана 
                    5. Костић Ива 
                    6. Светлана Карадаревић 
                    7. Чоловић Светлана,координатор 
                    8. Срђан Ђорђевић 
 
Чланови тима за ИОП: 
 

1. мр Јеленић Марко 
2. Станковић Александар 
3. Петканић Татјана 
4. Марковић Иван 
5. Чоловић Светлана 

 
 
3.9. Заштита деце и ученика од насиља,злостављања  
       и занемаривања 
 
 
          На основу ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА за заштиту деце и 
ученика од насиља,злостављања и занемаривања у образовно-
васпитним установама  објављеног од стране Министарства просвете, 
формиран је ТИМ .  
                   Састав ТИМ-а за заштиту деце и ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања:  
  
                         1. Стевановић Милена, координатор 
                         2. Стојадиновић Немања 
                         3. Живорад Миленковић 
                         4. Чоловић Светлана 
                         5. Костић Ива 
                         6. Ивковић Сандра 
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ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 

ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ“  
У АЛЕКСИНЦУ 

 
 
Циљеви програма: 

- развијање и неговање климе толеранције, прихватања и 
уважавања; 

- подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих 
чинилаца укључених у рад школе, на проблем насиља; 

- развој одговорности свих учесника у раду школе у области 
заштите права детета; 

Специфични циљеви: 
- коришћење ресурса школе за стварање безбедног и 
подстицајног окружења; 

- укључивање свих чинилаца у раду школе у активности везане 
за превенцију и заштиту од насиља; 

- оспособљавање свих учесника образовног процеса за 
препознавање насиља и реаговање у случају насиља; 

- дефинисање процедура и одговорности свих учесника 
образовног процеса у случају насиља; 

- успостављање сарадње са другим институцијама и 
укључивање школе у локалне и шире акције у области 
заштите деце од насиља. 

Задаци: 
- на почетку сваке школске године формирање Тима за заштиту 
ученика од насиља, уз делимичну промену његовог састава, 
тако да временом у састав Тима буду укључени сви запослени, 
уз уважавање правила о структури која обезбеђују присутност 
неког од чланова Тима за све време рада школе; 

- анализа стања безбедности ученика- путем увида у евиденцију 
о регистрованим случајевима насиља и на основу годишњег 
истраживања, анкетом међу ученицима, родитељима и 
запосленима; 
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- успостављање сарадње са институцијама од значаја за 
превенцију и сузбијање насиља, као и са другим установама 
образовања и узимање учешћа у активностима везаним за 
заштиту од насиља, на локалном нивоу и шире; 

- измена општих аката установе од значаја за заштиту ученика, 
ради успостављања прецизних процедура у случају 
регистровања насиља, прецизирања одговорности различитих 
чинилаца живота и рада школе за предузимање активности у 
случају насиља, као и периодично преиспитивање ових аката 
на основу анализе стања безбедности у школи; 

- перманентна едукација у области заштите од насиља, и то: 
чланова Тима кроз акредитоване програме усавршавања на 
пољу ненасилне комуникације, заштите од насиља и слично, 
осталих запослених од стране Тима, родитеља и ученика о 
правима и процедурама; 

- обавештавање родитеља и ученика о садржајима везаним за 
безбедност ученика и њихово укључивање, у што већој мери у 
активности у вези са овим проблемом. 

-  
 
АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА У 

2013/2014. ГОДИНИ 
 

САДРЖАЈ ДИНАМИКА НОСИОЦИ 
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ 

Упознавање са Посебним 
протоколом за заштиту ученика 
од насиља (ученика првог 
разреда, родитеља) 

Септембар 
2013. 

Одељенске 
старешине 

Анализа истраживања о стању 
безбедности ученика у школи 
(анализа упитника) 

Септембар- 
децембар 2013. 

Тим, 
Наставничко 
веће, Савет 
родитеља, 
Школски одбор 
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Успостављање сарадње у 
области заштите деце и ученика 
са другим установама и 
институцијама на локалном 
нивоу 

Октобар 2013.– 
април 2014. 

Директор, Тим 

Едукација чланова Тима у 
области заштите ученика од 
насиља кроз акредитоване 
семинаре 

Новембар 
2013. – март 
2014.  

Директор, 
Педагошки 
колегијум 

Едукација запослених у области 
заштите ученика од насиља од 
стране Тима 

Фебруар - мај 
2014. 

Тим 

Едукација ученика: израда 
постера са садржајима везаним 
за заштиту од насиља или израда 
презентације или сличних 
садржаја са истом тематиком 
који би били објављени на веб 
страни школе 

Фебруар – мај 
2014. 

Тим 

Анкета међу ученицима, 
запосленима и родитељима ради 
анализе стања безбедности 
ученика 

Мај- јун 2014. Тим 

Евалуација Програма заштите 
ученика од насиља 

Јун – август 
2014. 

Тим, директор, 
Савет родитеља, 
Школски одбор 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ 
Формирање Тима за 2013/14. 
годину 
Припрема Посебног протокола и 
Програма заштите за 2013/14. 
Годину 
Усвајање Посебног протокола и 
Програма заштите од стране 

Септембар 
2013. 

Директор 
Тим 
Школски одбор 
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Школског одбора 
Поступање по поступку у 
случају регистровања појаве 
насиља: 

- заустављање насиља 
- пријава директору  
- консултације у оквиру 
установе 

- предузимање мера према 
учиниоцу/ подношење 
пријаве надлежним 
органима 

-  предузимање заштитних 
мера,  

- информисање родитеља 
- праћење ефеката 
предузетих мера 

У току 
школске 
2013/2014. 
године 

Тим 

 

3.9. Програм рада Школског одбора 
 

          Састав, надлежност и план рада 
 

         Школски одбор је орган управљања у школи. Именује га и разрешава 
локална самоуправа и има 9 чланова од чега по 3 представника запослених, 
родитеља и локалне самоуправе. Мандат чланова је 4 године.           
        Надлежност Школског одбора је утврђена прописом из члана 57. Закона 
основама система образовања и васпитања и чланом 70. Статута. Школски 
одбор: 

1. Доноси Статут школе 
2. Доноси Годишњи план рада Школе и усваја извештај о његовој 
реализацији 

3. Одлучује о коришћењу средстава школе у складу са законом 
4. Доноси одлуку о расписивању конкурса за избор директora и даје 
мишљење о кандидатима за избор наставника и стручних сарадника  

5. Разматра успех ученика и предузима мере за побољшање рада Школе 
6. Разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и Статутом 
Школе 
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         Поступак и начин одлучивања ШО уређује се Статутом Школе и 
Пословником о раду ШО.  
                
ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ПО МЕСЕЦИМА 
 
ВРЕМЕ                 АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВН. 
VIII-IX      -    решавање кадровских питања;  

          избор в.д. директора 
- извештај о припремљености 
школске зграде за рад 

Директор, секретар и 
Школски одбор 

 X, IX 
XI 

- разматрање и усвајање извештаја о 
остваривању Годишњег плана рада 
за шк.2012/2013. год. 

- разматрање предлога и донешење 
Годишњег плана рада за шк. 
2013/2014. год. 

- решавање кадровских питања -
конкурс 

       

Директор, секретар, 
Наставничко веће , 
Савет родитеља ,   
Школски одбор, 
Локална самоуправа, 
Министарство просвете-
Школска управа 

X,XI,XII  - решавање текућа питања                                                     
 

Директор, секретар, 
Наставничко веће и  
Школски одбор 

I - анализа рада и успеха на крају 
првог полугодишта 

- извештај о пословању Школе 

Одељењска већа, 
директор, секретар, шеф 
рачуноводства и 
Школски одбор 

II -  разматрање и усвајање завршног 
рачуна 

- решавање текућих питања 

Директор, шеф 
рачуноводства, секретар 
и Школски одбор 

III -  решавање текућих питања Директор, секретар, 
Наставничко веће и ШО 

IV, V - припреме за упис у наредну шк. 
годину (пријемни) и припреме за 
спровођење годишњих испита                             

- решавање текућих питања 

Стручна већа за област 
предмета, Наставничко 
веће, директор, секретар 
и Школски одбор 

VI-VIII -    решавање текућих питања 
- планирање радова на шк. згради 
ради припреме за наредну шк. год. 

- награђивање ученика 

Директор, секретар, 
разредне старешине, 
Наставничко веће и 
Школски одбор 
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 3.10. Програм рада директора школе 
   

          Састав, надлежност и одговорност,план рада 
 
Надлежност и одговорност директора Школе утврђена је чланом 62. 

Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 75. Статута.  
Директор Школе ради у складу са Законом о основама система 

образовања, Статутом Школе и другим законским прописима и нармативним 
актима. 

Директор Школе се стара о законитости у раду Школе, примени 
нормативних аката Школе и залаже се за савесност, одговорност и 
дисциплинованост свих чланова колектива. 

Директор обавља педагошко-инструктивни рад. У току школске године 
посећује часове свих наставника. Директор прати усавршавање наставника, а 
посебну пажњу посвећиуе приправницима. Учествује у раду свих стручних 
органа, прати реализацију планова и координира њихов рад. Континуирано 
сарађује са родитељима. Прима родитеље на њихову иницијативу, 
наиницијативу одељењских старешина, а по потреби присуствује 
родитељским састанцима и писмено се обраћа родитељима.                                                      

Сарађује са Министарством просвете Р Србије. Учествује у раду актива 
директора основних школа. Обавља и друге послове везане за реализацију 
наставног плана и програма. 

Рад директора школе обавља се кроз реализацију следећег програма 
рада: 
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    Глобални план рада 
 
 
Теме 
ред.број 

 
   С  А  Д  Р  Ж  А  Ј       Р  А  Д  А 

 
 
Време 

       I Плана рада школе 
Изради плана активности за праћење реализације 
трећег ШРП-а 
Рад на изради Годишњег плана рада Школе 
Консултације и помоћ наставн. у изради планова рада 
Рад на извештају и извештају о раду директора 
Израда плана рада директора  

 
VIII 
VIII-IX 
VIII 
 VI- VIII 
VIII-IX 

       II Организационо-материјални послови 
Опште припреме за почетак нове школске године 
Подела задужења запосленима 
Рад на документу за утврђивање ЦЕНУС-а и др. 
уговора о финансирању 
Организација израде и допуне општих аката 
Праћење реализације плана опремања школе 
Сарадња са секретаром и шефом рачуноводства, 
административно-финансиј.радником и осталим 
ненаставним особљем 
Праћење прописа 

 
VIII 
VIII 
 
VIII-IX 
стално 
стално 
 
 
стално 
стално 

       III Педагошко-инструктивни и саветодавни рад 
Посета  часова наставе 
Консултације са наставницима 
Сарадња са родитељима 
Сарадња са ученицима  

 
IX-V 
стално 
стално 
стално 

       IV Аналитичко-студијски рад  
Праћење реализације  Годишњег плана рада 
Израда анализа и извештаја 
Анализа остваривања Годишњег плана рада школе и 
предлог задатака за наредну шк. годину  

 
стално 
стално 
 
VI 

       V  Рад у управним и стручним органима школе 
Припремање седница органа школе 
Педагошко-инструктивни рад на седницама стручних 
органа Школе 
Извршни послови   
 

 
стално 
 
стално 
стално 
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       VI Сарадња са другим школама, организ.и институц. 
Сарадња са месном заједницом 
Сарадња са општином 
Сарадња са основним и музичким школама 
Сарадња са културним и радним организацијама 
Сарадња са Министарством просвете 

 
стално 
стално 
стално 
стално 
стално 

       VII Рад на педагошкој документацији 
Инструктивни рад са наставницима о вођењу 
педагошке документације 
Контрола над вођењем педагошке документације 

 
стално 
стално 

       VIII Рад на неговању добрих међуљудских односа 
Рад на развијању позитивних међуљудских односа 
Рад на очувању и унапређењу здравог колектива 
Рад на стварању позитивне радне атмосфере 

 
стално 
стално 
стално 

       IX Остали послови 
Стручно усавршавање 
Присуствовање седницама струч. већа и струч. актива 
Присуствовање разним седницама ван седишта Школе 

 
стално 
стално 
стално 

   
 
                                  План рада по месецима 
 

ВРЕМЕ                                    АКТИВНОСТИ 
VIII, IX 1.  Снимање бројног стања ученика на почетку шк. 2013/14. год. 

2. Утврђивање стања снабдевености ученика потребним 
уџбеницима и инструментима. 

3. Пружање помоћи око израде распореда. 
4. Праћење примене сачињеног распореда рада редовне наставе 
5. Посета издвојеног одељења у Ражњу у циљу анализе 
припремљености за школску годину 

6. Сарадња са Министарством просвете 
7. Рад у стручним органима Школе 
8. Преглед планова рада наставника 
9. Текући послови 

X 1. Пружање помоћи око израде распореда допунског рада 
2. Преглед педагошке документације наставника 
3. Сарадња са родитељима 
4. Посета часовима  наст. солфеђа, кларинета, гитаре и клавира 

15.10.-22.10.2013.  
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5. Обављање текућих административних послова 
6. Решавање осталих питања из плана рада школе 
7. Текући послови праћење рада тимова и актива 

XI 1. Учешће у раду одељењских већа 
2. Увид у рад адмистрације и помоћног особља 
3. Разговор са уч. са њиховим раз. старешинама и родитељима 
4. Припремање седнице Наставничког већа 
5. Посета наставе флауте, соло певања и хармонике од 19.11.-

36.11.2013. 
6. Текућа питања : организација и припреме прославе дана 
школе 

XII 1. Извршити увид у рад одељењских већа 
2. Сарадња са министарством просвете 
3. Посета часовима виолине -02.12.-06.12.2013. 
4. Припрема за попис инвентара 
5. Увид у финансијско пословање Школе 
6. Анализа успеха на крају првог полугодишта 
7. Израда извештаја о успеху ученика 
8. Текућа питања праћење рада Тима за ШРП 
9. Преглед педагошке документације 

I 1. Организација и праћење стручног усавршавања наставникa 
2. Увид у финансијско пословање школе 
3. Увид у рад пописних комисија 
4. Организација прославе Светог Саве 

     5.  Обезбедити претплату на стручне листове и часописе 
     6.   Текући послови 

II 1. Усвајање финансијског извештаја о раду Школе 
2. Контрола и усмеравање рада на изради завршног рачуна 
Школе 

3. Разматрање и усвајање завршног рачуна и извештај о 
резултатима рада и пословања 

4. Посета часовима у издвојеном одељењу у Ражњу 
5. Преглед педагошке документације 
6. Посете часовима солфеђа 18.02.-25.02.2014. 
7. Текући послови- праћење рада Тима за ШРП 

III 1. Контрола реализације планираног фонда часова 
2. Контрола редовног похађања наставе од стране ученика 
3. Посете часовима кларинета,гитаре и клавира 03.03.-

07.03.2014. 
4. Обављање текућих административних послова 
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5. Решавање задатака из плана рада Школе  
6. Текући послови- праћење рада  тимова , стручних већа и 
актива 

IV 1. Активности око промоције школе и уписа ученика у први 
разред 

2. Инструктивно-педагошки рад посета час. виолине, 
хармонике, соло певања 01.04. - 07.04.2014. 

3. Текући послови праћење рада Тима за ШРП 
4. Преглед педагошке документације 

V 1. Сагледати остваривање планираног броја часова 
2. Посета часовима солфеђа и теорије музике 05.05.-09.05.2014.  
3. Преглед школске и педагошке документације 
4. Текући послови 

VI 1. Организовати рад на припреми за евентуалну израду анекса 
ШП 

2. Одржати седнице одељенских већа и наставничког већа 
3. Извршити припреме у вези завршетка наставне године 
4. Присуство родитељским састанцима 
5. Утврдити план кадровских потреба за наредну шк. годину                                              
6. Сагледати материјално-техничку опремљеност Школе 
7. Израдити извештај о годишњем раду Школе 
8. Текући послови-Рад у Тиму за ШРП 

 
          Недељна подела часова – глобални преглед 
 

РЕДНИ 
БР. 

ВРАСТА ПОСЛОВА И  ЗАДАТАКА НЕДЕЉНИ БРОЈ САТИ 

1. Општи организациони и финансијско- 
материјални послови школе                                 

12 сати 

2. Наставно-организационо и педагошко- 
инструктивни послови                                       

10 сати 

3. Рад у стручним органима и комисијама            4 сата 
4. Сарадња са родитељима 2 сата 
5. Сарадња са Министарством просвете 6 сати 
6. Нормативна делатност                                     2 сата 
7. Остали послови                                               4 сата 

укупно        40 сати 
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4. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ  
НАСТАВНИКА 

РЕДОВНE НАСТАВЕ 
 
 
Планирање и припремање су важан услов ефикасности наставног 

процеса. Планирање и припремање за наставу доприносе бољем увиду 
наставника у сопствени рад и представљају основу за његово даље 
унапређивање. Приликом планирања и припремања за наставни рад 
потребно је водити рачуна о следећем: 
Садржај садржаја рада и припрема за час, треба да буде израз 
наставничког савладавања најбољих начина реализације циљева и 
задатака образовно-васпитног рада у оквиру постојећих услова. 
Наставници сами бирају форму припрема. 
Планирања и припремање за наставу конкретизује се кроз израду 
глобалног плана наставника (годишњи план рада),  оперативног плана 
(месечног плана рада) и припреме за час. 
 
1. Глобални плана рада наставника 
     Глобални план рада за сваки предмет је обавезујући документ који 
проистиче из законске обавезе школе и натавника и прилог је Годишњем 
плану рада школе. Глобални план рада је с обзиром на низ измена и 
допуна у последње време ревидиран смањењем градива за 30%. 
     У Годишњем плану рада наставника је наведен број и назив наставних 
тема, број часова за сваку тему у току године и приближан број часова 
планиран за обраду. У глобалном плану рада биће истакнут специфичан 
циљ наставе предмета у односу на врсту и специфичности градива. 
 
2.Оперативни план рада наставника 

          Оперативни плана рада не представља саставни део годишњег плана  
      рада већ је то користан вид педагошке припреме јер усмерава наставника     
      на што бољи и промишљени избор наставних тема јединица и њихово  
      распоређивање у складу са циљевима предмета, способностима ученика и  
      условима рада. Оперативни план рада се израђује за сваког ученика  
      индивидуално и део је педагошке документације наставника. Основа  
      индивидуализованих планова јесу постигнућа сваког ученика  
      појединачно и напредовање у раду по месецима. Оперативни план групне  
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      наставе подразумева праћење групе као целине па се и тако и израђује.  
      При планирању наставних јединица води се рачуна у корелацији са  
      осталим активностима који произилазе из Годишњег плана рада школе.  
      Оперативни план рада се предаје на крају месеца за наредни месец. 
 
       3. Припрема за час 
    
             Да би се током припреме за час осигурао што квалитетнији рад 
наставника, примениће се примењује се следећа чек листа, сачињена од 
стране стручњака министарства просвете и на основу избора стране из стране 
и домаће литературе: 

- Да ли сте индетификовали специфичне циљеве часа? 
- Да ли сте укључили и неке од ширих циљева ( наставног предмета, 
образовања и васпитања)? 

- Да ли сте сигурни даћете на планиран начин постићи основни циљ 
часа? 

- Сетите се када сте последњи пут обрађивали исто градиво: Шта је 
ишло добро? Шта не? Где је био проблем?Шта треба задржати а шта 
променити? 

- Да ли сте испитали могућности да вам час не буде типичан, стандардан, 
досадан? 

- Да ли сте трагали за извором идеје за час и негде другде, сем у својим 
белешкама из предходне године (филм, књига, анегдота, непосредно 
искуство у некој ситуацији, час неког другог наставника)? 

- Да ли сте размислили о додатним начинима мотивисања ученика? 
- Да ли ће час бити довољно динамичан, да ли довољно ангажује пажњу? 
- Да ли сте користе и визуелна или нека друга средства или само 
вербална? 

- Да ли сте повезали градиво које обрађујете са сличним градивом 
других предмета? 

- Да ли сте повезали градиво са предходним и наредним садржајима? 
- Да ли оно што планирате да радите има смисла за вас? За ученике? 
- Шта је у градиву најбитније-Оно што тражи дубоко разумевање? 
- Да ли сте осигурали могућност да се ученици присете својих 
непосредних искустава релевантних за разумевање дела градива које се 
обрађује на часу? 

- Да ли ће ученици имати прилике да размене та искуства? 
- Да ли ће ваше излагање бити довољно јасно?Шта ћете урадити да би 
сваком ученику било довољно јасно, и,ако су они различити?Како ћете 
бити сигурни у то? 
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- Да ли сте предвидели начин за увежбавање најбитнијих сегмената 
градива које се обрађује? Да ли сте сигурни да ће ученици да увежбају 
оно што је релевантно а не оно што је небитно или формално? 

- Да ли сте осигурали могућност да сви ученици буду активни? Да ли је 
та активност релевантна? Како ћете укључити оне који нису? 

- Имају ли ученици прилику да мисле на часу, да изразе различита 
мишљења, неслагања, свој став, свој предлог? 

- Где је место питањима ученика? 
- Да ли сте размислили о могућностима које пружа групни 
рад,кооперативно учење? Има ли довољно интеракције између 
наставника и ученика, међу ученицима, релеванте за обрађивано 
градиво? 

- Да ли сте предвидели давање повратне информације? Каква врста 
похвале и поткрепљења одговара појединим ученицима? 

- Да ли ће повратне информације бити увремењене? 
- Да ли ће ученици давати повратну информацију вама? Једни другим? 
Сами себи? 

- Како ћете знати да ли сте постигли циљеве? 
- Како ћете осигурати да се новостечено знање користи и изван 
учионице и после часа? 

- Како ћете се понети према ученицима који нису савладали градиво на 
очекиван начин?Како ћете осигурати да и они имају прилику да 
учествују, и питају, добију оно што им је потребно да би успели? 

- Како ћете вредновати сопствени рад? 
- Да ли сте осигурали да учење буде и задовољство? 
- Имате ли резервну идеју ако час крене другим током од ваше замисли? 
- И наравно још много тога. 
                                          (прилог- професор педагогије Драган Стевановић)  
 

                Наставници обављају своје задатке у складу са Законом о основама 
система образовања,Статутом Школе и другим прописима и нормативним 
актима. 
                Раде континуирано на стручном усавршавању, реализују 
програмске садржаје,сачињавају годишње планове рада за редовну наставу и 
друге облике образовно-васпитног процеса до 31. августа 2013.год. Редовно 
долазе на наставу и друге облике образовно-васпитног рада као и на седнице 
стручних органа Школе. 
               Наставници се припремају за сваки час образовно-васпитног рада и 
обављају све радне задатке у оквиру 40-то часовне радне недеље. 
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V 
 

ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ 
 

 АКТИВНОСТИ 
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5.   ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ 
 АКТИВНОСТИ 

 

              5.1.   У  оквиру ваннаставних активности у Школи је организован 
рад   Музичке радионице „ЦВРЧАК“ 
 

МУЗИЧКА РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ „ЦВРЧАК“ 
Јун, 2013. године 
Алексинац 

 
ПРОЈЕКТНИ ТИМ: 
1. Петканић Татјана 
2. Љубица Симоновић 
3. Иван Марковић 
4. Биљана Матовић 
5. Сандра Ивковић 
6. Светлана Чоловић 
7. Александар Станковић 
8. Елизабета Стојановић 
9. Сања Павловић 

 
1. ШКОЛА ОМШ“Владимир Ђорђевић“  

Алексинац 
2. АДРЕСА 

 
Душана Тривунца 15 

3. ТЕЛЕФОН,ФАКС,Е-маил 018/800-748, 018/800-749 
ms.aleksinac@open.telekom.rs  

4. НАЗИВ ПРОЈЕКТА Mузичка радионица „ЦВРЧАК“ 
5. ВРЕМЕНСКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ Шк. 2013/2014.год 
6. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

 
в.д. мр Марко Јеленић  

7. КООРДИНАТОР 
 

Светлана Чоловић 

 
 
ПОЈЕКАТ 
Пројекат се односи само на матичну школу 
 
ЦИЉНА ГРУПА: 
Деца  7 – 10 година, 
Група до десет полазника 
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ВЕЗА ПРОЈЕКТА СА ШРП-ом 
Развој естетских вредности код деце и формирања правилног односа деце млађег 
узраста према музици  
 
ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА 
Ширење музичке културе у нашој средини 
 
АЛТЕРНАТИВА 
Адекватно припремање за школско учење и пуна припремљеност са нивоа на ново 
образовања 
 
СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ КРИТЕРИЈУМ УСПЕХА 
Научити децу што већем броју песама  
примерених узрасту различитих по 
карактеру. 
Задаци: 
Увод у певање, певање, слушање музике, 
увод у свирање 

70% ученика је оспособљено  да пева 
песмице и проналази тонове на 
инструменту 

 
ФАКТОРИ РИЗИКА 
Мањи одзив деце за учешће у радионици 
 
ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА 
По завршетку пројекта, ученици ће бити укључени као редовни ђаци у даље 
школовање. 
 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 
 

ОБЛАСТ 
ПРАЋЕЊА 

ОДГОВОРНА 
ОСОБА 

НАЧИН И ВРЕМЕ 
ПРАЋЕЊА 

ИНФОРМИСАЊЕ 
ИНТЕРЕСНИХ 
ГРУПА О 

РЕЗУЛТАТИМА 
Време планирања 
реализације 

Пројектни тим Писање 
периодичних и 
завршних 
извештаја 

На седници 
наставничког већа, 
савета родитеља, 
Школског одбора и 

разговор са 
родитељима 

Коришћење 
људских ресурса 

Пројектни тим Писање 
периодичних и 
завршних 
извештаја 

На седници 
наставничког већа, 
савета родитеља, 
Школског одбора и 

разговор са 
родитељима 
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ПРОЈЕКТНИ ТИМ      КООРДИНАТОР 

        ЈУН,2013.            Чоловић Светлана 
 

 

 
 

 ПРИЈЕКТНА АКТИВНОСТ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

1. Доношење одлуке о почетку рада 
радионице 

Наставничко веће Јун.2013 

2. Припрема плана активности Пројектни тим Јун.2013. 
3. Израда периодичних и завршних 

извештаја 
Координатор Школска 2013/2014 

4. Прибављање литературе Директор школе, 
Пројектни тим 

Август. 2013. 

5. Израда плана радионице Пројектни тим Јун.2013. 
6. Информисање интересних група о 

активностима 
Пројектни тим Школска 

2012/2013. 
2013/2014. 

7. Подела задужења наставницима Пројектни тим Јун.2013. 
8. Израда инструмената за 

евалуацију 
Пројектни тим Школска 2013/2014 

9. Примена инструмената за 
евалуацију 

Пројектни тим Школска 
2013/2014. 

10. Презентација пројекта савету 
родитеља, ШУ Ниш, Школском 

одбору 

Директор школе Школска 2013/2014  

11. Упознавање родитеља са радом 
радионице 

Пројектни тим Школска 2013/2014 

12. Упис полазника Пројектни тим Мај,Јун.2013. 
13. Израда уверења о учешћу у 

радионици 
Директор школе, 
Пројектни тим 

Мај.2014 

14. Наступи на јавним часовима, 
завршни концерт 

Ученици, 
наставници 

Школска 
2013/2014. 
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VI 

 
 
 
 
 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 
 

ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА 
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5.  ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО- 
     ОБРАЗОВНОГ РАДА 
 
 

6.1.ПРОГРАМСКЕ ОСНОВЕ 
       ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШОМО 
 
 
Циљеви васпитног рада: 
 
 

Музичко образовање и васпитање остварује се са циљем да сваком 
ученику омогући: 
 
-    развој репродуктивно-креативних и естетских аспеката личности у складу  
     са развојним потребама, уметничким потенцијалима и интересовањима; 
 
-    да упозна себе и да самостално, промишљено и одговорно доноси одлуке  
     које се тичу првенствено уметничког развоја и будућег живота; 
     да се  оспособи за бављење музиком на нивоу основношколског знања и за     
     наставак школовања у средњој музичкој школи, да осигура уметничко  
     ангажовање (запослење) и остварује сопствене приходе; 
 
-    познавање и разумевање друштвеног и културног окружења, њихове  
     међусобне повезаности и сопственог места у њима; 
 
-    развој осећања припадности друштву и култури као целини и осећања   
     припадности ширем европском друштвеном и културном простору. 
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Задаци и садржаји васпитног рада у Школи 
 

Затак Основне музичке школе, као установе која обавља делатност 
образовања и васпитања, је да промовише музичку културу и да музички 
образује и оспособљава ученике за активно бављење овом врстом уметности 
и тиме ствара будућу кадровску базу.   

Музичко образовање je део система образовања и њиме се остварују 
општи циљеви образовања, као и посебни циљеви везани за музичку културу. 

Образовање и васпитање уопште, развија знања, вештине, ставове и 
вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене 
потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, уз поштовање 
других особа, њиховог идентитета, потреба и интереса и активно и одговорно 
учествује у економском, друштвеном и културном животу и доприноси 
демократском, економском и културном развоју друштва. 
 
Остваривање програма васпитног рада 
 
  Поштовање правилника о понашању ученика , запослених у Школи и 
родитеља.-кодекс понашања. 
 
  Остваривање циљева и задатака васпитног рада кроз наставу и друге 
програмске садржаје 
 

 Обезбеђивање нивоа конкретизације и синхронизације остваривања 
садржаја утврђених програмом образовања и васпитања, 
 

Уједначавање нивоа дефинисања захтева и одговорности према свим 
носиоцима образовно-васпитног рада, 
правовремено планирање и онемогућавање стихијности и импровизације у 
раду, 
 

Правовремено планирање и информисање о квалитету извршених 
послова, 
 

Стварање услова за објективно вредновање остварених резултата 
носиоца образовно-васпитних активности у Школи и Школе у целини. 
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6.2. Додатна настава 
 
Додатна настава се организује за ученике који показују посебне 

способности у савладавању програма.Додатном наставом су обухваћени 
ученици од I-VI разреда а нарочито ученици који су у погледу 
професионалне орјентације усмерени на средњу музичку школу као следећи 
ниво образовања. 

 
 

6.3. Допунска настава 
 
Допунска настава је предвиђена за ученике који теже савладавају програм. 

Допунском наставом су обухваћени ученици од I-VI разреда а о којима се 
изјасне стручна и одељенска већа као ученицима које је неопходно 
обухватити допунском наставом.  

 
 

    6.4. Припремна настава 
 
Припремна настава ће бити организована по утврђеном календару            

активности ако за то буде потребе, с обзиром на чињеницу да неколико      
година у назад није било ученика са негативним оценама.  

 
 
6.5. Усмеравање за професионалну оријентацију 
 
 
Оријентациони распоред програмских задатака у области 
професионалне оријентације ученика 
 
Носиоци реализације програмских задатака: 
      
1.Одељењске старешине, 
2.Предметни наставници, 
3.Директор школе 
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   Професионална оријентација се заснива на следећим сегментима: 
 
1.  Препознавање ученикових урођених способности, подстицање и  
     праћење индивидуалних карактеристика ученика као битног фактора за    
     усмеравање њиховог професионалног развоја. 
 
2.  Неговање и давање сталног подстицаја ученику, кроз задужења која ће   
     допринети да сами и свесно доприносе свом професионалном развоју. 
 
3.  Формирање исправних ставова о константном раду, развијање радних   
     навика које доприносе изграђивању позитивних особина личности   
     везаних за константни рад.  
 
4.  Успостављање сталне сарадње са родитељима која се базира на   
     сталном праћењу ученика и њихово оспособљавање за пружање  
     помоћи ученику у правцу избора занимања. 
 
5.  Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу  
     допринети успешном професионалном развоју ученика.  
 

ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН ЗАДАТАКА У ОБЛАСТИ 
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ 

 
Ред.бр.  ПОСЕТЕ И УЧЕШЋА Разред 

1. 
 

Присуствовање интерним часовима  I-VI 

2. 
 

Присуствовање концертима ученика I-VI 

3. Размена концертне сарадње са школама у 
окружењу 

III-VI 

4. Учешће на отвореним школским такмичењима I-VI 
5. 
 

Учешће на Фест. музичких школа Р Србије II-VI 

6. Учешће на Републичком и међународним  
такмичењима 

II-VI 
бијенално 
за све инст. 
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VII 
 
 
 

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ 
УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ 
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6. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ  УСАВРШАВАЊА  
    ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 
         Програм стручног усавршавања је урађен на основу Каталога 
акредитованих семинара за шк.2012/2013 и 2013/2014.годину , који је 
доступан на сајту, из кога се не види да ли је изборни или обавезни. 

 
7.1.Програм стручног усавршавања запослених у 

оквиру Школе 
 
Према члану 129.Закона о основама система образовања и васпитања, 

наставници и стручни сарадници су дужни да се стално усавршавају ради 
успешнијег остваривања и унапређивања образовно-васпитног рада и 
стицања компетенција потребних за рад, у складу са општим принципима и 
за постизање циљева образовања и стандарда постигнућа.  

Посебна пажња посвећена је стручном усавршавању у установи.  
Школа је у обавези да обезбеди стручно усавршавање наставника, 

стручних сарадника и сарадника у настави како би пратили научно-
технолошке промене у образовању и васпитању ученика.     

Активности које су део овог облика стручног усавршавања обухватају 
општеобразовне, стручне, педагошко-психолошке и дидактичко-методичке 
садржаје, а могу се остварити и вредновати  кроз: 

 
1. извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и 
анализом  (П4 и 6) а компетенције зависе од циља часа : 
-   припрема и држање часа : 2 бода 
-   присуствовање часу : 1 бод 
-   анализа и дискусија : 1 бод 

 
2. Организација и реализација јавних и интерних часова, активност 
са дискусијом и анализом (П4,5,6,7) а компетенције зависе од 
стручне области за област предмета : 
 -   припрема и држање часа : 2 бода 

                -   присуствовање часу : 1 бод 
           -   анализа и дискусија : 1 бод 
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3. Излагање на састанцима стручних органа и тела које се односи на 
савладан програм стручног усавршавања или други облик 
стручног усавршавања ван установе, приказ књиге, приручника, 
дидактичког материјала, стручног чланка, различите врсте 
истраживања, студијско путовање и стручну посету и др. са 
обавезном дискусијом и анализом. Свако појединачно излагање 
носи 1 бод по сату излагања и 1 бод за припрему, односно 1 бод 
по сату слушања излагања, могућа организација групе у 
зависности од теме (стручна већа, Наставничко веће). 
Приоритети и компетенције зависе од теме излагања. 

 
 

4. Остваривање облика стручног усавршавања који је припремљен 
и остварен у установи у складу са потребама запослених : 
- анализа резултата ученика и мере за унапређивање наставе у  
  оквиру стручног или одељенског веђа (2 бода, П5,6, К2,3) 
- презентација Стандарда компетенција за професију наставника   
  и њиховог професионалног развоја - по 1 бод за припрему, сат  
  излагања и сат присуства; разни облици обука - по 1 бод за  
  припрему, сат излагања и сат присуства; заједничка извођачка- 
  концертна делатност наставника и ученика - по 2 бода за  
  припрему и наступ; рад, вођење и учешће у раду радионице - 2  
  бода за припрему и 2 бода за реализацију активности.  
  Приоритети и компетенције зависе од облика и садржине  
  активности.  

 
            Предлог програма стручног усавршавања предвидели су наставници у 
оквиру својих актива. 
            

Обавезно је и  учешће наставника на акредитованим семинарима и на 
семинарима у организацији струковних удружења (ЗМБШРС  и УМБПРС); 
кроз размене искустава са наставницима других школа ( у складу са 
материјалним могућностима Школе).  
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7.2.  Учешће на акредитованим семинарима   
 

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 
 
Облик стручног усавршавања у форми обавезних, акредитованих 

семинара обухвата семинаре које је педагошки колегијум одабрао на основу 
индивидуалнох планова стручног усавршавања наставника а који су у вези са 
развојним планом Школе. Уважавани су предлози наставника који су дати на 
основу личне процене компетенција али су такође размотрени и семинари 
који су у организационом и садржајном смислу ближи већини колега и који 
би могли да буду организовани у школи. Са листе које је предложио 
директор и наставници Колегијум је изабрао следеће семинаре : 

 
Наставно особље: 
 
1.  Александерова техника – комуникација на делу. Кат. бр.838, 2 дана, 16  
     бодова, К1, П6. 
 
2. Ангажовани наставник – како пробудити и инспирисати ученике. Кат. бр.   
    416,1 дан 8 бодова, К2,П5,6 
 
3. Подршка Тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно  
    не против насиља. Кат. бр.74, 2 дана, 16 бодова, К3, П1. 
 
4. 132 Комуникација као професионална одговорност наставника.Кат. бр.132,  
    1 дан, 8 бодова, К4, П3, 4. 
 
Ненаставно особље: 
 

За шк.2013/14.планирано је присуствовање секретара, шефа 
рачуноводства, административно - финансијског радника и  директора Школе 
семинарима у организацији МП и Завода за вредновање квалитета 
образовања и васпитања –Београд и Института за економику и финансије као 
и другим семинарима од значаја за успешно пословање. 
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ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА 
 
1. Организациона култура и лидерство – Развој школа кроз афирмацију и 
задовољство запослени. Кат. бр.930, 2 дана 16 бодова, К1,П4,5. 
 
2. Активан, одговоран и компетентан школски одбор. Кат. бр. 900,1 дан 8   
    бодова, К1,П4,7 
 
3. Подршка Тимовима за заштиту деце/ученика од насиља – транспарентно  
    не против насиља. Кат. бр.74, 2 дана, 16 бодова, К3, П1. 
 
4. 132 Комуникација као професионална одговорност наставника.Кат. бр.132,  
    1 дан, 8 бодова, К4, П3, 4. 
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VIII 
 
 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА 
 

ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
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8. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ 
СРЕДИНОМ 

 
8.1. Облици сарадње са родитељима 
Сарадња са родитељима ће се остваривати кроз: 

             -  индивидуалне контакте, 
             -  родитељске састанце, 
             -  присуство интерним часовима и концертима ученика, 
             -  путем телефонских контаката 
 

Планира се одржавање четири родитељска састанка : 
            1.  У првој недељи септембра 2013.год. 
            2.  На крају I полугодишта. 
   3.  На почетку другог полугодишта 
            4.  На крају II полугодишта.  

 
8.2. Сарадња са осталим организацијама и 

институцијама 
 

За остваривање програмских активности школе користиће се и објекти следећих 
институција 
 

Ред.бр.        ОБЈЕКАТ    СВРХА КОРИШЋЕЊА ВРЕМЕ 
   1.  Дом културе -Дечја недеља 

-интерни часови 
-концерти ученика 
-концерти професора 
-изложбе 

X 
X,XII,I иVI 
I и VI 
по терм. 
организатора 

   2. Градска библиотека -промоције књига 
-омаж литерар. и муз. активн. 

по терм. 
организатора 

   3. Хол ШОВСС -наступи ученика 
-учешће у заједничким прогр. 

01.10.2012. 
по терм. 
организатора 

   4. Муз. кабинети ОШ -мини конц. ученика ОМШ 
-огледни часови у промоц. шк. 

IV –V 
IV –V 

   5. Музичке школе-чланице 
ЗМБШ РСрбије где се 
организују наступи ученика 

-такмичења ученика II,IV и V 
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8.3. Сарадња са друштвеном средином 
 
 
 

Ред.бр. АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛ. НОСИЛАЦ 

1. Састанак у СО у вези финансирања 
материјалних трошкова 

IX Директор, 
секретар 

2. Учешће у манифестацијама  у 
организацији  Центра за културу у 
форми концертне делатности 
 

IX - VI  

3. Састанак са руководством МЗ  IX Директор 

4. Посета градским ОШ у вези 
промоције Школе и почетка уписа 
полазника. Концерти у средњим 
школама 

III-IV Директор и 
наставници 

5. Посета сеоским О Ш у вези промоција 
Школе и почетка уписа полазника 

IV-V Директор и 
наставници 

6. Ангажовање  у обележавању  Дана 
општине  Алексинац  

VI Директор, 
руков. хора и 
оркестра 

7. Реализација општинског програма 
проглашења најбољих ученика 

VI Директор, 
секретар 
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IX 
 
 

ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ 
 

МАРКЕТИНГА 
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9. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА 
 
 

Неколико година уназад ОМШ ''Владимир Ђорђевић '' у Алексинцу  је 
маркетиншки представљена и ван граница наше земље. Наиме,  наша школа је од октобра 
2005.год. члан Еевропске уније музичких школа (ЕМУ) преко ЗМБШ Републике Србије. 
           Активности Школе су, као једне од 68 школа, чланица ЗМБШ Републике Србије 
намењене широј јавности, представљене на следећи начин: 
                     
     1.Објављивањем резултата наших ученика са такмичења на сајту 
            ЗМБШ РСрбије (info@zmbss.org.yu)и (www.zmbss.org.rs ) 

2. Афирмација активности и резултата наших ученика преко БИЛТЕНА-часописа   
ЗМБШ РСрбије. 

3. Путем сајта ЕМУ (musicchoolunion.eu) 
4. Преко сајта Школе:www.omsvladimirdjordjevic.edu.rs  
5. Честим гостовањима на локалној ТВ и радио станици 

(директор и наставници) 
6. У локалном  листу  нишке „'Народне новине“' 
7. У листу „Просветни преглед“  

 
Јавност  ће на друге начине бити информисана о свим успесима наших ученика,  на 

пример: 
1. Непосредно- приликом пригодних манифестација 
2. Преко фото-паноа 
3. Поставком  урамљених диплома на видним местима у школи 
 

ПРОГРАМ ИНТЕРНОГ  МАРКЕТИНГА ЗА шк. 2013./2014.год 

Ред.бр. АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИЛАЦ  

1. Уређење фото-паноа 
награђених ученика. 

стално Живорад 
Миленковић 
Станковић 
Александар 

2. Објављивање актуелних 
догађања на огласној табли. 
Информисање на 
седницама наставничког 
већа. 

стално -  председници 
стручних већа за 
област предмета 
-  директор 

3. Информисање СР и ШО о  
значајним активностима 
школе. 

на седницама -  директор 
-  секретар 
-  наставн.школе 
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ПРОГРАМ  ЕКСТЕРНОГ МАРКЕТИНГА ЗА шк.2013/2014.год. 

Ред.бр. АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИЛАЦ  

1. Промоција наступа ученика поводом Дечије 
недеље на тв-станици АЛТ.  

X Директор 
наставници 

2. Промоција рада школе на локалној радио 
станици 

IX-VI Директор, 
наставници 

3. Извештај о наступу наставника и ученика 
поводом Дана школе на локалниој радио и 
тв станици 

XII Директор 

4. Извештај о раду Музичке 
радионице“ЦВРЧАК“ на веб страни Школе 
и ЗМБШ Р Србије 

XII Директор, 
Милан Динић, 
(лок. самоуп.) 
Наставници 

5. Извештавање о раду и значајним догађајима 
у ОМШ у току шк.2013/14. године у 
билтену Заједнице музичких и балетских 
школа Србије 

I Директор и 
заинтер. наст. 

6. Промоција наступа ученика и проф.поводом 
обележавања школске славе на локалној тв 
станици 

I-II Љубица 
Симоновић 

7. Извештавање о учешћу ученика клавира на 
такм.у Републици преко сајта наше Школе и 
ЗМБШРСи локалне ТВ станице  

II Директор, Ана 
Ђорђевић 
 

8. Промоција ОМШ у основним и средњим 
школама у околини 

III-V Директор и 
наставници 

9. Извештај о успеху ученика на Републичким 
такмичењима у локалним медијима и на 
нивоу ЗМБШРС 

IV-V Директор 

10. Промоција наступа ученика на Фестивалу 
МШ Р.Србије преко сајта Школе, ЗМБШРС 
и локалних медија 

IV-V Директор,. и 
заинтер. нстав. 

11. Промоција концерта наставника ОМШ 
поводом завршетка школске године у 
локалним медијимa 

VI Татјана  
Петканић 

12. Промовисање наступа школског оркестра 
путем медија, огласног простора Центра за 
културу, сајта школе и facebook странице 
Школе.  
 

 
IX - VI 

Директор, 
Љ.Симоновић, 
Н.Стојадиновић 
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        X 

ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 

ШКОЛЕ 
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10.ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА 
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА 
ШКОЛЕ 
 
 
У циљу континуираног побољшања квалитета рада вршиће се евалуација и свих 

процеса који се реализују и резултата који се остварују. 
Основне функције евалуације  у школи су: 

1. Праћење примене образовних стандарда који се односе на све потенцијалне предмете 
евалуације, 
2.    Пружање подршке наставницима кроз: 

-   безбеђивање релевантнихни поузданих повратних информација  
    свим актерима васпитно образовног-процеса о ефикасности и квалитету     
    њиховог рада и постигнућа 
-   идентификацију оних стручних знања и метода рада на чијем   
    упознавању, модификовању и усавршавању треба да се ради (што је    
    основа за израду образовних програма за наставнике, управу Школе,  
    планове ШО и слично) 
-   подизање стручниг статуса наставника који раде на нивоу  
     образовних стандарда, који се стручно усавршавају и одржавају   
     квалитет наставе и ученичких постигнућа, укључујући и  
     формално напредовање у професији  
- утврђивање рационалног програма,утврђивање услова рада (програм  
     набавке инструмената, обезбеђивање адекватнијег школског простора  
-    усмеравање школе на циљно повезивање с другим школама и локалном  
     средином 

               У области евалуације примењиваће се различите врсте техника (прикупљање 
података  нпр. анкетирање, интервјуисање, посматрање) и ускладу са њима разне врсте 
инструмената (упитници, чек листе, анкете идр.) 
         Евалуација ће се извршити на крају реализације плана а резултати те евалуације 
послужиће као основа за наредно планирање. 
       Остваривање Годишњег плана рада школе, поред директора пратиће и Наст. веће, 
руководиоци одсека, одељењске старешине и сви сарадници, СО и МП и ТР. 
       На препоруку стручних актива, руководиоца актива и директора школе, а у сарадњи 
са МП и ТР повремено ће се вршити увид у наставу појединих предмета и класа. 
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Годишњи план рада школе разматран је и усвојен на седници ШО  

дана ________2013.год.те се може примењивати. 
 
 
 
 
 
Број___________                                                  Председник ШО, 
 
Алексинац,________2013.год.                       __________________ 
                                                                                 Павловић Златко                   
в.д.директор, 
________________ 
 Мр Јеленић Марко 
 


