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ОПШТИ  ПОДАЦИ  О  ШКОЛИ

Назив школе Музичка школа  „Стеван Мокрањац“
Адреса Боре Станковића р.10, Врање, Ср ија
Телефон / факс +381 (0) 17 421 928
Званични мејл школе msvranje@gmail.com

Школски сајт
msvranje.weebly.com 
Сло одан  Ковачевић  –  задужен  за
ажурирање

Име и презиме директора школе Тања Близнаковски Јовановић
Текући рачун (основни) 840 – 1073660 -33
Матични рој 07274718
ПИБ 100403441

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА

По ручје ра а Кул ура, уме нос  и јавно информисање
Основно  музичко  о разовање  и
васпитање

Трајање: четири и шест година

Средње  музичко  о разовање  и
васпитање

Трајање: четири године

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ-СМЕР
Музички извођач – инструменталиста



I УВОД

Годишњи план рада Музичке школе „Стеван Мокрањац'' у Врању је основа за
остваривање о разовно-васпитног процеса у  школској  2022/2023.  години.  Школа ће
наставити   одговарајућу  организацију  континуираног  праћења   реализације
постављених задатака овим планом укључујући и кориговање одређених про лема.

Годишњи план рада школе представља резултат мишљења и планирања свих
запослених, као и родитеља, ученика и представника локалне заједнице.
 Го ишњи лан ра а школе у оку школске 2022/2023. о ине реализоваће се

рема инамици ра а школе у  зависнос и о  ока е и емиолошке си уације у
вези  са  ан емијом вируса COVID-19,  а  у  скла у  са О луком  Тима за  раћење и
коор инисање  римене  ревен ивних  мера  у  ра у  школа  која  се  о носи  на
ор анизацију ра а школа и Пре орученим мерама ревенције COVID-19 у школама и
ус ановама ученичко  и с у ен ско  с ан ар а у наре ном ерио у . 

Тим за раћење и коор инисање римене ревен ивних мера у ра у школа
на  не ељном  нивоу  ра и  е и емиолошку  си уацију  на  ери орији  Ср ије  на
основу ефинисаних ин ика ора. О лука о мо елу ор анизације нас аве оноси се
на  основу  са ле авања  карак ерис ика  е и емије  и  о ухва а  вакцинацијом,

рема роцени ери оријално на лежно  инс и у а/заво а за јавно з равље, на
нивоу  ра а/о ш ине  и  мо ућнос и  школе  а  римени  ро исане  ревен ивне
мере,  рема  роцени  руково с ва  школа  у  сара њи  са  на лежном  школском
у равом.

У  скла у  са  о луком  ово  Тима  све  основне  и  сре ње  школе  у  Ре у лици
Ср ији  о  1.  се ем ра  2022.  о ине  римењују  не осре но  ос варивање
о разовно-вас и но  ра а у скла у са законом. 

1.1. Задаци и циљеви

 Развој  кључних  компетенција  ученика  неопходних  за  даље  о разовање  и
активну улогу у савременом друштву;

 Оспосо љавање  ученика  за  професионално  ављење  музиком  и  наставак
школовања на вишим и високим школама за музику;

 Развијање  мотивације  за  учење  и  инструментално  веж ање  као  и
оспосо љавање за самостално учење, као основе за стицање самоиницијативе у
даљем професионалном развоју;

 Развијање  музичког  укуса,  извођачких  спосо ности  и  смисла  за  колективно
музицирање;

 Упознавање свих дисциплина које чине укупност музичке
уметности (извођаштво, историја, теорија);

 Развијање индивидуалне креативности ученика;
 Подизање општег културног и о разовног нивоа средине



1.2. Кратак историјат Музичке школе „Стеван Мокрањац“ у
Врању 

Након осло ођења града од Турака 1878. године,културне и просветне потре е
Врања и околине сетемеље на наслеђу алканске културе, са једне стране, и ширих
утицаја који су долазили нарочито из Русије. У том периоду музички живот Врања се
одвија у певачким друштвима, малим симфонијским оркестрима, војним ансам лима и
међу првим гимназијалцима на настави музичке културе у новоформираној Гимназији.
У  атмосфери  огатог  и  динамичног  музичког  живота  који  су  унапређивали  ројни
српски музичари и композитори школовани у иностранству оснива се и Музичка школа.

Од  1949.  до  1954.  године  Музичка  школа  је  радила  у  Основној  школи  „Вук
Стефановић  Караџић“  након  чега  је  укинута.  Иако   су  од  1963.  године  постојали
покушаји да школа поново крене са радом, они нису уродили плодом све до 1970.
године,  од  када  је  школа  почела  да  о ављала  своју  делатност  у  оквиру  Радничког
универзитета.  Године 1978. 12.  окто ра,  Скупштина општинe  (СО) Врање је  донела
Решење  о  оснивању  Основне  музичке  школе  и  именовању  матичне  комисије  за
припремне  радње  у  вези  са  почетком  рада  под  руководством  До ривоја  Костића,
директора Радне организације за основно о разовање, а касније и првог ВД директора
школе. Будући да је Решењем просветне инспекције СО Врање рој 022-40/78-08 од 6.
децем ра 1978. године, констатовано да постоје одговарајући услови започетак рада
Школе, Секретаријат за управно-правне послове СО Врање донео је Решење рој 022-
40/78-06-II од 17.01. 1979. године о испуњењу услова за рад.

Оснивање  школе  уследило  је  након  разматрања  ела ората  о  месеца  1978.
године, Школа је почела са радом у две скромно опремљене просторије Педагошке
академије са одсецима за виолину, клавир и хармонику, да и након кратког времена
основала и одсеке за флауту, кларинет и тру у. Школа за Основно музичко о разовање
се  од  самог  почетка  афирмисала  као  институција  која  је  максималним  залагањем
колектива  остварила  значајне  резултате  на  регионалним,  репу личким   и
међунарнодним  такмичењима  и фестивалима. У јулу месецу 1979. године расписан је
конкурс   за директора школе која је Одлуком рој 36 од 4. окто ра 1979. године, уз
сагласност СО Врање рој 119-9/79-04 од 15. окто ра 1979. године, омогућила првом
директору ступање на дужност новем ра исте године. Школа је званично уписана у
судски регистар код Окружног привредног суда у Лесковцу Решењем Суда рој 651/79
од 18. децем ра 1979. године. У школској 1979/1980. години, школа је почела рад са
100 уписаних ученика.

Властимир  Антић,  први  директор  школе,   развио   је   школу  до  једне  од
најопремљенијих  у  земљи.  Колико је  ило  велико интересовање ученика за  упис  у
Музичку  школу  може  се  видети  из  података  о  упису  –  расписан  је  конкурс  за  65
ученика, а пријавило се 156 деце. Током прве школске 1979/1980. године, на захтев
родитеља, школи је припојено и издвојено одељење Музичке школе из Алексинца које
је  радило  при  Радничком  универзитету  у  Врању са  40  ученика  од  првог  до  шестог
разреда. Први просветни радници школе или су: Дане Јошевски (наставник клавира),
Деса Давидовић(наставник виолине), Ду равка Цветковић (наставник солфеђа), Ратко
Силистаревић  (наставник  хармонике),  Снежана  Трајковић  (наставник
клавира),Сло оданка Митић (наставник клавира и теоретских предмета), Јосиф Стошић
(наставник виолине) и Јашко Јашаревић (наставник тру е и виолине).



Иако  је  реализација  наставног  програма  почела  да  се  одвија   у  згради
Педагошке академије где је школа имала доста скучен простор за рад, упоредо са тим,
приступило се адаптацији куће индустријалца Јована Стевановића Чапље у улици Боре
Станковића р. 10, где је школа почела са радом 15. марта 1982. године. У рзо након
тога,  1.  априла исте  године,  формиран је и  хор ученика музичке школе који је  под
диригентском палицом наставнице Светлане Николић током деведесетих година ио
носилац  много ројних  златних  плакета,  репу личких  и  међународних  признања.
Школа је први пут наступила на фестивалу у Београду 1982. године да и до данашњих
дана  наставила  са  ројним  успесима  на  такмичењима  и  фестивалима  у  земљи  и
иностранству.

Захваљујући  великом  интересовању  Врањанаца  за  упис  у  Школу,  од  1985.
године почео је рад издвојеног одељења Средње музичке школе „Станислав Бинички“
из Лесковца. Исте школске године уписано је 3 ученика на одсеку за клавир и 1 ученик
на одсеку за виолину. Будући да тадашњи Закон о средњем усмереном о разовању
није  признавао  рад  издвојених  одељења,  покренута  је  иницијатива  за  оснивање
средње музичке школе  која  је  езрезервно ила  прихваћена  од  стране  скоро  свих
надлежних  установа,  а  која  је  у  правном  смислу  реализована  1.  септем ра  1987.
године. Први наставници средње школе или су Јасминка Спирова (наставник клавира),
Деса  Давидовић  (наставник  виолине),  Гордана  Ђорђевић  и  Јасминка  Минић
(наставнице  теоретских  предмета).  Захваљујући  великом  интересовању  ученика,
Средња  музичка  школа  је  временом  прерасла  у  реномирану  о разовно-васпитну
установу која данас има одсеке за клавир, виолину, гитару, тру у, кларинет, флауту,
хармонику и соло певање. Својом педагошко- уметничком  делатношћу  изнедрила  је

ројне   уметнике   који су наставили своје школовање у земљи и иностранству. Многи
од  ученика  школе  су  данас  наставници  ове  школе,  неки  од  њих  раде  на
високоо разовним  институцијама,  док  се   неколицина   њих  активно  ави
концертирањем. Такође, професори школе су носиоци високих стручних признања, као
што  су:  Златна  значка  Културно-просветне  заједнице,  Признање  Европске
асоцоцијације  клавирских  педагога  (ЕПТА),  из ор  професора  школе  за  жири  на
Репу личким такмичењима.



1.3. Полазне основе за изра у Го ишње  лана ра а школе

Годишњи план рада музичке школе „Стеван Мокрањац“ израђен је у складу са
следећим законима и подзаконским актима Републике Србије,  као и у  складу са
законским и подзаконским актима школе:
 Закон  о  основама  система  образовања  и  васпитања  (Службени  гласник

РС,бр.88/2017,  27/2018 –  др. закон, 10/2019,  6/2020 и 129/2021 ),  у  даљем
тексту ЗОСОВ;

 Закон  о  основном  образовању  и  васпитању  (Службени  гласник  РС,  бр.
55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018 – др.закон и  129/2021), у даљем текту
ЗООВ;

 Закон о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС, бр. 55/2013,
101/2017, 10/2019, 27/2018 – др.закон, 6/2020, 52/2021 и 129/2021), у даљем
тексту ЗСОВ;

 Правилник  о  плану  и  програму  наставе  и  учења  за  основно  музичко
образовање и васпитање (Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и
10/19), у даљем тексту Правилник о НПП - ОМШ;

 Правилник о  плану и програму наставе и учења уметничког  образовања и
васпитања за средњу музичку школу (Службени гласник РС, бр. 88/17, 27/18 –
др. закон, 10/19 и 6/20), у даљем тексту Правилник о НПП - СМШ;

 Правилник  о  оцењивању  ученика  у  основном  образовању  и  васпитању
(„Службени гласник РС – Просветни гласник“, бр. 34/2019, 59/2020 и 81/2020),
у даљем тексту Правилник о оцењивању у ООВ;

 Правилник  о  оцењивању  ученика  у  средњем  образовању  и  васпитању
(„Службени гласник РС“, бр. 82/2015 и 59/2020), у даљем тексту Правилник о
оцењивању у СОВ;

 Правилник  о  садржају  и  начину  вођења  евиденције  и  издавању  јавних
исправа  у  основној  школи  ("Службени  гласник  РС",  бр.  66/2018,  82/2018,
37/2019, 112/2020 и 6/2021), у даљем тексту Правилник о евиденцији и јавним
исправама – ОШ;

 Правилник  о  евиденцији  у  средњој  школи  („Службени  гласник  РС”,  бр.



56/2019)
 Правилник о јавним исправама које издаје средња школа („Службени гласник

РС”, бр. 56/2019)
 Правилник  о  ближим  упутствима  за  утврђивање  права  на  индивидуални

образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС”, бр.
74/2018), у даљем тексту Правилник о ИОП-у;

 Статут музичке школе ,,Стеван Мокрањац“ у Врању (бр.17-1/2018 од
22.03.2018.) и Измене и допуне статута музичке школе ''Стеван Мокрањац''
( р. 98-1-2/2022 од 04.07.2022.) у даљем тексту Статут школе;

 Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика у музичкој школи
,,Стеван  Мокрањац“,  (бр.  26-1/2018  од  30.03.2018.),  у  даљем  тексту
Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика;

1.4. Кален ар ра а школе за школску 2022/2023. о ину

Настава и други о лици о разовно-васпитног рада у основној школи остварују се
у току два полугодишта.

Прво полугодиште почиње у четвртак, 1. септем ра 2022. године, а завршава се
у  петак, 30. децем ра 2022. године.

 Друго полугодиште  почиње у  понедељак,  23.  јануара  2022.  а  завршава  се у
уторак 6. јуна 2022. за ученике завршног разреда, односно  у уторак 20. јуна  2022.  за
остале разреде Основне музичке школе. 

За  средњошколце друго полугодиште почиње у  понедељак 16.  јануара  2023.
године а завршава се  у уторак  20. јуна 2022., осим  ученика завршног разреда  који
похађају наставу до уторка 30. маја.

У првом полугодишту предвиђено је 86 наставних дана, а у другом 94 за основну
школу, укупно 180 наставних дана, док је за завршни разред основне школе укупно  170
наставних  дана.   За  средњу  школу  86  наставних  дана  је  предвиђено  за  прво
полугодиште,  а 99 за друго полугодиште, укупно 185 наставних дана,  а за завршни
разред 165 наставних дана.

Јесењи, зимски, пролећни и летњи распуст 2022/2023. године

У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
•Зимски распуст почиње у  понедељак 2. јануара 2023. године, а завршава се у

петак, 20. јануара 2023. за основну  школу, док се за средњу школу завршава у петак 13.
јануара.

•Пролећни  распуст почиње   у  понедељак  10.  априла  2023.,  а  завршава  се  у
уторак, 18. априла 2023. за основну и средњу школу.

•Летњи распуст за ученике основне школе почиње у среду, 21. јуна 2023.године,
а  завршава  се  у  четвртал  31.  августа  2023.  године,  а  за  ученике завршних разреда
почиње по завршетку завршног испита. За ученике средње школе почиње у среду 21.
јуна 2023.године, а завршава се у четвртак 31. августа 2023. године, док за ученике



завршних разреда почиње по завршетку матурског/завршног испита, а завршава се у
четвртак 31. августа. 

Државни и верски празници

У школи се празнују радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату
21. окто ра, Свети Сава 27. јануара, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других
жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла, Дан по еде 9. мај и Видовдан 28.
јуна.

Свети  Сава  и  Видовдан  се  празнују  радно,  ез  одржавања наставе,  а  остали
поменути празници су наставни дани, сем кад падају у недељу.

Празник рада 1. и 2. мај 2023. године, понедељак и уторак, празнују се нерадно.
Ученици и запослени у школи имају право да не раде у дане следећих верских

празника:
 православци на први дан крсне славе;
 припадници исламске заједнице на први дан Рамазанског ајрама (21. април)  и

на први дан Kур анског ајрама (28.јуна),
 припадници јеврејске заједнице на први дан Јом Kипура (5.окто ар),
 припрадници  верских  заједница  које  о ележавају  верске  празнике  по

грегоријанском календару, 25, децем ра 2022. године, на први дан Божића,
 припадници  верских  заједница  које  о ележавају  празнике  по  јулијанском

календару – 7.јануара 2023. године на први дан Божића,
 припадници верских заједница који о ележавају дане Васкршњих празника по

грегоријанском и јулијанском календару – почев од Великог петка, закључно са
другим  даном  Васкрса  (Католици-  од  7.  до  10.  априла  2023.  године;
Православци од 14. до 17. априла 2023. године)

Пријемни испити
Пријемни испит  за  основну школу  иће  одржани у  мају  или  јуну, док  ће  за

средњу школу ити одржани у периоду од 12. до 21. маја, у зависности од упутства које
нам упути Заједница музичких  и алетских  школа Ср ије и  Министарство просвете,
науке и технолошког развоја. 

Подела књижица
Подела књижица за основну и средњу школу иће организована 30. јуна 2023.

године. 

*На омена: На наредним странама приказани су Та еларни преглед о разовно-
васпитног  рада  основне школе  за  школску  2022/2023.  годину  и  Та еларни  преглед
календара о разовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. годину. 









II  УСЛОВИ РАДА
2.1. Прос орна ор анизација и ка ровски услови ра а 

О разовно–васпитну делатност школа о авља у згради која се налази у улици
Боре Станковића р. 10 у Врању, а која је адаптирана и прилагођена у складу са њеним
потре ама и потре ама ученика. Школа располаже са осам учионица од којих су шест
за извођење инструмененталне наставе, односно, индивидуалног рада са ученицима, и
две  просторије  за  извођење  групне  наставе,  односно  солфеђа  и  других  предмета.
Поред просторија за извођење наставе, школа располаже најнужнијим простором за
управно  и  административно  осо ље  и  концертном  салом  за  рад  хора,  одржавање
концерата, родитељских састанака и других потре а. Школа располаже и подрумским
просторијама у  којима је  смештено централно грејање,  огрев  и остава.  Међутим,  и
поред свега тога, школа нема одговорајућу просторију за наставно осо ље (з орницу),
већ се наставници окупљају у малој неадекватној просторији (у малом холу школе), и
нема одговорајућу просторију за секретара, помоћника директора и административног
радника који свој рад о ављају у истој прострији са директором школе.

Школа  располаже  са  основним  наставним  средствима  која  су  неопходна  за
извођење о разовно – васпитног рада, али се јавља потре а за новим, з ог све већег

роја ученика и наставника.
У  овој  школској  години  наставу  ће  изводити  31  наставник:  11  наставника

клавира,  2  наставника  виолине,  2  наставника  гитаре,  4  наставника  хармонике,  1
наставник флауте, 1 наставник соло певања, 1 наставник кларинета, 1 наставник тру е,
1 наставник – корепетитор, 5 наставника теоретских предмета и 2 наставника оркестра
и камерне музике.

Поред  директора,  помоћника  директора,  секретара  и  стручних  сарадника
(педагога и нототекара), у овој школској години школа ће имати 2 помоћна радника, 1
домара-ложача, 0,5 административног радника и 1 шефа рачуноводства.

У Та ели 1 и 2 су приказани класификациона структура запослених и регистар
запослених у школи са радним местом, нормом, годинама стажа и радним статусом.

Та ела 1: КЛАСИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОД.
С е ен с ручне 
с реме

8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Уку но 

Дирек ор 1 1
Секре ар 1 1
Шеф рачуновођа 1 1
Нас авник са 
с ецијалис ичким 
с у ијама

/

Нас аавник 1 26 4 31
С ручни сара ници 2 2
А минис ра ивни 
ра ник

1 1

Домар 1 1
Помоћник ирек ора 1 1
Помоћни ра ници 2 2
Уку но 1 32 / / 5 1 / 2 41



Та ела 2: РЕГИСТАР ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Име и презиме Радно место Норма
Године стажа

(године
/месец)

Статус

Тања Близнаковски Јовановић Директор 100.00 28/2 Неодређено
Марија Бесара ић Ристић Наставник виолине 100.00 19/6 Неодређено
Александра Савић Наставник теоретске 

наставе
100.00 22/10 Неодређено

Не ојша Јаћимовић Наставник хармонике 100.00 21/3 Неодређено
Бранка Аритоновић Станисављевић Шеф рачуноводства 100.00 22 Одређено
Мирјана Живковић Чистачица 100.00 37 Неодређено
Драгана Младеновић Наставник клавира 100.00 23/9 Неодређено
Сања Стаменковић Јорданова Наставник клавира 100.00 22/11 Неодређено
Светлана Стојменовић Наставник клавира 100.00 17 Неодређено
Јелена Ђокић Наставник клавира 100.00 12 Неодређено
Душан Ђорђевић Наставник гитаре 100.00 6 Одређено 
Горан Трајковић Домар/ложач парних 

котлова 
100.00 32/7 Неодређено 

Александра Ковачевић Наставник клавира 100.00 17/5 Одређено 
Марија Марковић Наставник теоретских

предмета
100.00 24 Неодређено 

Невена Хришћанска Наставник клавира 100.00 25/11 Неодређено 
Ана Крстић Стојковић Наставник клавира 100.00 15/1 Неодређено 
Ненад Пејковић Наставник теоретских

предмета
100.00 17 Неодређено 

Срница Радуловић Наставник хармонике 100.00 15/10 Неодређено 
Јелена Близнаковски Наставник клавира 100.00 15/10 Неодређено 
Сло одан Ковачевић Секретар 100.00 17/6 Неодређено 
Милан Стојановић Наставник теоретских

предмета
100.00 12/6 Неодређено 

Марија Десковић Станојковић Корепетитор 100.00 12/11 Неодређено 
Лазар Вуковић Наставник гитаре 100.00 12/10 Неодређено 
Марија Ђорђевић Наставник соло 

певања
50.00 3/9 Одређено 

Олга Тасић Наставник оркестра/
помоћник директора

100.00 8/11 Одређено 

Маријана Огњановић Наставник виолине 100.00 12 Неодређено 
Стефан Ристић Наставник клавира 100.00 9/10 Неодређено 
Владица Васић Наставник тру е 100.00 9 Неодређено 
Страхиња Ђорђевић Наставник хармонике 100.00 8/10 Неодређено 
Александра Петровић Наставник флауте 100.00 6/8 Одређено 
Каја Станојевић Наставник клавира 100.00 7 Одређено 
Александар Павловић Наставник кларинета 100.00 8 Неодређено 
Миодраг Стојковић Наставник хармонике 70.00 7/11 Неодређено 
Марина Станковић Наставник оркестра 40.00 21 Одређено 
Душица Вучковић Административни 

радник
50.00 31/4 Неодређено 

Зоран Стојановић Чистач 100.00 24 Неодређ./одр. 
Татјана Арсић Наставник солфеђа 15.00 21/10 Неодређено 
Милена Младеновић Нототекар 100.00 20/4 Неодређено 
Јелена Грујић Педагог 100.00 9/2 Неодређено 
Марија Динов Наставник клавира 100.00 16/4 Одређено 



2.2. Пре ле  за ослених о сек орима ра а

С ручно веће увачких инс румена а
Име и презиме наставника Звање 

Александра Петровић Наставник флауте
Александар Павловић Наставник кларинета
Владица Васић Наставник тру е
Марија Ђорђевић Наставник соло певања
Марина Станковић Наставник кларинета

С ручно веће клавира
Име и презиме наставника Звање 

Јелена Близнаковски Наставник клавира
Светлана Стојменовић Наставник клавира
Александра Ковачевић Наставник клавира
Сања Стаменковић Јорданова Наставник клавира
Биљана Стошић Наставник клавира
Марија Десковић Станојковић Наставник клавира
Ана Крстић Стојковић Наставник клавира
Стефан Ристић Наставник клавира
Драгана Ристић Младеновић Наставник клавира
Милена Младеновић Наставник клавира
Каја Станојевић Наставник клавира
Марија Динов Наставник клавира

С ручно веће у ача
Име и презиме наставника Звање 

Маријана Огњановић Наставник виолине
Марија Бесара ић Рисић Наставник виолине
Олга Тасић Наставник виолине

С ручно веће и аре
Име и презиме наставника Звање

Лазар Вуковић Наставник гитаре
Душан Ђорђевић Наставник гитаре

С ручно веће еоре ских ре ме а
Име и презиме наставника Звање 

Александра Савић Наставник теоретских предмета
Милан Стојановић Наставник теоретских предмета
Ненад Пејковић Наставник теоретских предмета
Марија Марковић Наставник теоретских предмета
Татјана Арсић Наставник солфеђа

С ручно веће хармонике
Име и презиме наставника Звање 

Срница Радуловић Наставник хармонике
Миодраг Стојковић Наставник хармонике
Страхиња Ђорђевић Наставник хармонике
Не ојша Јаћимовић Наставник хармонике

Руково с во школе и с ручна служ а 
Име и презиме наставника Радно место

Тања Близнаковски Јовановић Директор 
Олга Тасић Помоћник директора
Јелена Грујић Педагог 
Милена Младеновић Нототекар



А минис ра ивно-финансијски ослови
Име и презиме наставника Радно место

Сло одан Ковачевић Секретар 
Бранка Аритоновић Станисављевић Шеф рачуноводства
Душица Вучковић Административни радник

Помоћно - ехнички ослови
Име и презиме наставника Радно место

Мирјана Живковић Чистачица 
Горан Трајковић Домар /ложач парних котлова
Зоран Стојановић Чистач 

2.3. Важнија нас авна сре с ва и ома ала у с ању
функционалнос и

Редни број НАЗИВ СРЕДСТВА Број

1. Клавир (полу концертни) 3

2. Клавир (пианино) 8

3. Концертни клавир 1

4. Синтисајзер 1

5. Клавинова 1

6. Виолина 17

7. Контрабас 1

8. Хармоника 9

            9. Флаута 7

10. Кларинет 7

11. Труба 6

12. Гитара 2

13. Орфов инструментариј 1

14. Дигитална камера 1

15. Пројектор 1

16. Телевизор 1

17. Метроном 2

18. Клавирске столице 7

19. Клупице за гитару 2

20. Пулт за ноте 25

21. Стерео ресивер са ДВД плејером и звучницима 1

22.   Озвучење за школску салу (звучници, појачало и 2 микрофона) 1



2.4. Структура и распоред обавеза наставника у оквиру радне
недеље

ТАБЕЛА: РЕШЕЊЕ О 40 -ТО ЧАСОВНОЈ РАДНОЈ НЕДЕЉИ 
приказана је на наредној страни





Решење о 40-часовној радној недељи

Редни
рој Име и презиме Предмет О авезна

настава

Додатна,
допунска и
припрема

за
такмичење

Вођење
педагошке

документације

Рад у
сручном
активу

Рад у
тимовима

Сарадња са
родитељима

Послови
по налогу
директора

Припрема
за наставу Укупно

1. Александар
Павловић

кларинет 20 4 1 1 1 2 1 10 40

2. Владица Васић Тру а 20 4 2 1 / 2 1 10 40
3. Александра

Петровић
флаута 20 4 1 1 1 2 1 10 40

4. Срница
Радуловић

хармоника 20 4 1 1 1 2 1 10 40

5. Страхиња
Ђорђевић

хармоника 20 4 1 1 2 1 1 10 40

6. Миодраг
Стојковић

хармоника 14 2 1 1 1 1 1 7 28

7. Не ојша
Јаћимовић

хармоника 20 4 2 1 1 1 1 10 40

8. Јелена
Близнаковиски

клавир 20 2 2 1 2 2 1 10 40

9. Светлана
Стојменовић

клавир 20 2 2 1 2 2 1 10 40

10. Десковић
Марија

клавир 20 4 1 1 1 2 1 10 40

11. Драгана
Младеновић

клавир 20 4 2 1 / 2 1 10 40

12. Сања
Стаменковић

Јорданова

клавир 20 3 3 1 / 2 1 10 40

13. Ристић Стефан клавир 20 3 3 1 / 2 1 10 40
14. Александра

Ковачевић
клавир 20 4 2 1 1 1 1 10 40

15. Невена
Хришћанска

клавир 20 4 2 1 / 2 1 10 40

16. Ана Крстић клавир 20 4 2 / / 3 1 10 40



Стојковић
17. Каја

Станојевић
клавир 20 4 1 1 1 2 1 10 40

18. Јелена Ђокић клавир 20 4 2 / / 3 1 10 40
19. Маријана

Огњановић
виолина 20 3 2 1 1 2 1 10 40

20. Марија
Бесара ић

Ристић

виолина 20 3 2 1 1 2 1 10 40

21. Лазар Вуковић гитара 20 4 2 1 / 2 1 10 40
22. Душан

Ђорђевић
гитара 20 4 2 1 / 2 1 10 40

23. Марија
Ђорђевић

соло
певање

10 2 1 0.5 / 1 0.5 5 20

24. Александра
Савић

солфеђо 20 4 2 1 1 1 1 10 40

25. Милан
Стојановић

солфеђо 20 / 4 2 1 2 1 10 40

26. Марија
Марковић

теоретски
предмети

20 2 3 1 1 2 1 10 40

27. Ненад
Пејковић

теоретски
предмети

20 3 2 1 1 2 1 10 40

28. Марина
Станковић

оркестар и
камерна

9 / 1 1 / / 1 3 15

29. Татјана Арсић солфеђо 3 / / / / / 1 2 6
30. Олга Тасић камерна 10 / 2 1 1 / 1 5 20
31. Марија Динов корепети-

ција
20 4 2 1 1 1 1 10 40



2.5. О ељењска с арешинс ва 

Као и претходних година и у школској 2022/23.години сви наставници главног
предмета су уједно и одељењске старешине.

Одељењски  старешина  за  средњу  школу  је  Марија  Марковић,  наставник
теоретских предмета. 

2.6. Пре ле  руково илаца с ручних и о ељењских већа о
о сецима

З ог  специфичне  организације  рада  МШ  „Стеван  Мокрањац“  у  Врању
одељењска  већа  су  подељена  по  одсецима.   Чине  их  сви  наставници  одређеног
вокално-инструменталног  одсека,  док  су  наставници  теоретских  предмета,  камерне
музике и оркестра чланови свих одељењских већа.

НАЗИВ СТРУЧНОГ – ОДЕЉЕЊСКОГ ВЕЋА РУКОВОДИЛАЦ ВЕЋА

Стручно-одељењско веће дувачких инструмената Владица Васић – наставник тру е
Стручно-одељењско веће клавира Сања  Стаменковић  Јорданова  –  наставник

клавира
Стручно-одељењско веће гудача Марија Бесара ић Ристић – наставник виолине
Стручно –одељењско веће гитаре Лазар Вуковић – наставник гитаре
Стручно-одељењко веће хармонике Страхиња Ђорђевић – наставник хармонике
Стручно веће теоретских предмета Милан  Стојановић –  наставник  теоретских

предмета

2.7. Сас ав с ручних ак ива и имова школе 

НАЗИВ ТИМА ЧЛАНОВИ ТИМА

Тим  за  израду  Годишњег  плана  рада
школе и извештаја о раду школе

Тања Близнаковски Јовановић – директор
Јелена Грујић – педагог
Милена Младеновић – нототекар

Тим за самовредновање рада школе

Олга Тасић – наставник оркестра, координатор тима
Александра Ковачевић – наставник клавира
Страхиња Ђорђевић – наставник хармонике
Миодраг Стојковић – наставник хармонике
Каја Станојевић – наставник клавира
Марија Десковић Станојковић – наставник клавира 
Светлана Стојменовић – члан СА за развојно планирање
Представник Савета родитеља
Представник Школског од ора



Представник Ученичког парламента

Тим за заштиту ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања, превенције других о лика 
ризичног понашања и ор е против 
трговине људима 

Јелена Грујић – координатор Тима, педагог
Сло одан Ковачевић - секретар
Ненад Пејковић – наставник теоретских предмета
Александар Павловић – наставник кларинета
Александра Петровић – наставник флауте
Зоран Стојановић – помоћни радник
Представник Савета родитеља
Представник локалне самоуправе
Представник Ученичког парламента

Тим за инклузивно о разовање

Марија Марковић – координатор Тима, наставник 
теоретских предмета
Срница Радуловић – наставник хармонике
Стефан Ристић – наставник клавира
Драгана Младеновић – наставник клавира
Марија Динов – наставник клавира
Јелена Грујић – педагог
Представник Савета родитеља

Тим за професионални развој и стручно 
усавршавање наставника

Милена Младеновић – координатор Тима, нототекар
Јелена Близнаковски – наставник клавира
Александра Петровић – наставник флауте
Маријана Огњановић – наставник виолине
Срница Радуловић – наставник хармонике
Александра Савић – наставник теоретских предмета

Тим за о ез еђивање квалитета и развој 
установе

Јелена Грујић – координатор Тима, педагог
Тања Близнаковки Јовановић – директор школе
Олга Тасић – наставник оркестра
Александра Петровић – наставник флауте
Александра Савић – наставник теоретских предмета
Не ојша Јаћимовић – наставник хармонике
Представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента
Представник локалне самоуправе

Тим за развој међупредметних 
компетенција и предузетништва

Милена Младеновић – координатор Тима, нототекар
Марија Марковић 
Александра Савић
Ненад Пејковић
Милан Стојановић – наставници теоретских предмета
Маријана Огњановић – наставник виолине
Александар Павловић – наставник кларинета

Стручни актив за развој Школског 
програма

Јелена Близнаковски – координатор Тима, наставник 
клавира
Александра Петровић – наставник флауте
Маријана Огњановић – наставник виолине
Ненад Пејковић – наставник теоретских предмета
Срница Радуловић – наставник хармонике
Тања Близнаковски Јовановић-директор
Јелена Грујић - педагог

Стручни актив за развојно планирање

Светлана Стојменовић -  координатор Тима, наставник 
клавира
Тања Близнаковски Јовановић – директор
Милена Младеновић – нототекар
Јелена Грујић – педагог
Олга Тасић – наставник оркестра
Александар Павловић – наставник кларинета



Представник локалне самоуправе
Представник Савета родитеља
Представник Ученичког парламента

Ученички парламент
Милена Младеновић – нототекар
Јелена Грујић - педагог
Координатори УП-а

Педагошки колегијум

Тања Близнаковски Јовановић – координатор, директор 
Владица Васић – наставник тру е
Сања Стаменковић Јорданова– наставник клавира
Марија Бесара ић Ристић – наставник виолине
Лазар Вуковић – наставник гитаре
Милан Стојановић – наставник теоретских предмета
Страхиња Ђорђевић– наставник хармонике
Светлана Стојменовић – руководилац ШРП-а
Милена Младеновић – нототекар
Јелена Грујић – педагог

2.8. Сас ав с ручних већа

НАЗИВ СТРУЧНОГ
ВЕЋА

РУКОВОДИЛАЦ СТРУЧНОГ
ВЕЋА

ЧЛАНОВИ СТРУЧНОГ ВЕЋА

Стручно веће 
дувачких 
инструмената

Владица Васић – наставник 
тру е

Александар Павловић – наставник 
кларинета
Александра Петровић – наставник флауте
Марија Ђорђевић - наставник соло певања
Марина Станковић – наставник кларинета

Стручно веће 
клавира

Сања Стаменковић Јорданова – 
наставник клавира

Светлана Стојменовић 
Александра Ковачевић
Јелена Близнаковски
Биљана Стошић
Марија Десковић Станојковић
Ана Крстић Стојковић
Стефан Ристић
Милена Младеновић
Драгана Младеновић
Каја Станојевић 
Марија Динов  – наставници клавира

Стручно веће  гудача
Марија Бесара ић Ристић – 
наставник виолине

Маријана Огњановић– наставник виолине
Олга Тасић – наставник виолине

Стручно веће гитаре Лазар Вуковић – наставник 
гитаре

Душан Ђорђевић – наставник гитаре
Олга Тасић – наставник камерне м.

Стручно веће 
теоретских предмета

Милан Стојановић– наставник 
теоретских предмета

Александра Савић – наставник теоретских 
предмета
Ненад Пејковић – наставник теоретских 
предмета
Марија Марковић – наставник теоретских 
предмета
Татјана Арсић – наставник солфеђа

Стручно веће Страхиња Ђорђевић – Миодраг Стојковић – наставник хармонике



хармонике наставник хармонике Срница Радуловић – наставник хармонике
Не ојша Јаћимовић – наставник хармонике

2.9. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБАВЕЗНИХ ОБЛИКА
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

2.9.1.Основна школа

ШEСТОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊE

Назив 
предмета

први циклус други циклус
I II III IV V VI

ФОНД ЧАСОВА
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.

Инструмент 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70
Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70
Теорија
Музика

/ / / / / / / / / / 1 35

Оркестар,
хор, 
камерна 
музика

/ / / / / / 2 70 2 70 2 70

Свега 4 140 4 140 4 140 6 210 6 210 7 245

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ШКОЛОВАЊЕ

Назив први циклус други циклус
Предмета I II III IV

ФОНД ЧАСОВА
нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.

  Соло певање 2 70 2 70 2 70 2 70
Солфеђо 2 70 2 70 2 70 2 70
Теорија
Музика

/ / / / / / 1 35

Упоредни клавир 1 35 1 35 1 35 1 33

Свега 5 175 5 175 5 175 6 208



2.9.2.Средња школа



2.10. Бројно  с ање ученика у школској 2021/2022. о ини

Основна музичка школа

ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД

БРОЈ  УЧЕНИКА 40

ШЕСТОГОДИШЊА  ШКОЛА

РАЗРЕД Дувачки 
инструменти 

Клавир

Гудачки-
жичани
инструменти
(гитара  и
виолина)

Хармоника УКУПНО

Први 8 28 17 8 61

Други 11 17 16 17 61

Трећи 4 22 10 5 41

Четврти  6 19 11 2 38

Пети 2 18 4 10 34

Шести 1 15 5 4 25

УКУПНО 32 119 63 46 260



ЧЕТВОРОГОДИШЊА ШКОЛА

РАЗРЕД СОЛО ПЕВАЊЕ

Први 1
Други 5
Трећи 2
Четврти /
УКУПНО 8

Средња музичка школа

РАЗРЕД Дувачки 
инструменти 
и соло 
певање

Клавир Гудачко-
жичани
инструменти
(виолина  и
гитара)

Хармоника УКУПНО

Први 4 / 1 3 8

Други 2 2 / / 4

Трећи 2 2 2 / 6

Четврти 1 2 1 3 7

УКУПНО 9 6 4 6 25

Укупан рој ученика у школи

Припремни разред 40
Шестогодишња основна 260
Четворогодишња основна 8
Средња 25
СВЕГА 333



III ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА

3.1. Про рам ра а Нас авничко  већа
 

Као  највиши  стручни  орган  школе  Наставничко  веће  пратиће  и  анализирати
о разовно-васпитну  делатност  школе,  настојећи  да  унапреди  целокупан  о разовно-
васпитни рад.  Тај  најважнији  задатак  о авиће  се  разматрањем  следећих  тематских
подручја:
 утврђивање  роја  одељења,  структуре  одељења,  формирање индивидуалних

класа;
 разматрање реализације активности из Годишњег плана прада школе;
 сагледавање примене Школског програма и оцене предложених садржаја;
 разматрање о разовно - васпитног рада;
 разматрање потре а за применом ИОП-а код ученика са посе ним потре ама

или изразито даровитој деци;
 распоређивање послова и других задужења у  вези са радом са ученицима и

родитељима;
 додељивање  награда  и  похвала  ученицима  и  професорима  за  постигнуте

резултате;
 разматрање и оцењивање рада педагошког колегијума, одељенских старешина,

стручних већа, стручних тимова и др.;
 организације усавршавања наставника и стручног сарадника.

Све  ове  активности  у  које  нису  укључени  одржавање  смотри,  колоквијума,
интерних  часова,  такмичења  и  годишњих  испита  које  полажу  сви  ученици,  су  део
свакодневних активности школе.  Наставничко веће оствариће свој  план кроз рад на
седницама  уз  подршку  директора,  стручних  сарадника,  Педагошког  колегијума,
стручних већа, стручних тимова као и свих чланова Наставничког већа.

Наставничко веће ће на својим седницама током целе школске године о ављати
и следеће послове:



 пратити о разовно-васпитни рад кроз интерне и јавне часове, угледне часове,
концерте, такмичења, као и о иласке наставе од стране директора, педагога и
председника стручних већа;

 изрицати васпитно - дисциплинске мере и пратити рој изостанака код сваког
ученика и о томе о авештавати родитеље, а по потре и и надлежне органе;

 разматрати документацију која се води о припремању наставе и изради планова
рада;

 пратити васпитно - педагошки рад наставника и примену планова рада;
 пратити  сарадњу  са  другим  школама  и  струковним  удружењима  и  НВО

организацијама;
 пратити рад стручних већа, стручних тимова и др.
У току школске 2022/2023.године динамика одржавања седница НВ иће усклађена

са упутствима МПНТР з ог епидемиолошке ситуације у вези са вирусом COVID-19.

3.1.1.Годишњи план рада Наставничког већа

ТЕМЕ-АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ-САРАДНИЦИ

-Разматрање и усвајање  извештаја о 
раду школе за шк. 2021/2022. годину
-Разматрање и усвајање извештаја о 
раду директора за шк. 
2021/2022.годину
-Разматрање и усвајање Годишњег 
плана рада школе за шк. 2022/2023. 
годину
-Разматрање акционог плана 
развојног плана школе за школску 
2022/2023. годину
-Усвајање Плана рада Наставничког 
већа
-Разматрање плана стручног 
усавршавања наставника и стручних 
сарадника
-Подела предмета на наставнике и 
утврђивање 40-то часовне радне 
недеље
-Усвајање Школског календара и 
распореда рада по предметима и 
расподела часова
-Решавање мол и ученика
-Анализа стања опремљености 
наставним средствима

Септем ар 

Директор, 
Помоћник директора,
Стручни сарадници,
Педгошки колегијум,
Руководиоци тимова

-Анализа резултата на крају првог 



класификационог периода
-Дисциплина и успех ученика у 
претходном периоду, васпитно-
дисциплинске мере
-Договор око реализације 
Новогодишњег концерта
-Договор око организације 
Међународног такмичења Врање
-План интерних часова

 Окто ар 

Директор, 
Помоћник директора,
Стручни сарадници,
Педгошки колегијум,
Руководиоци тимова

-Реализација Планова и програма у 
првом полугодишту
-Организација из ора учесника 
Репу личког такмичења и припрема 
за такмичења
-Реализација васпитно-о разовних 
задатака у циљу квалитетне процене 
успеха ученика на крају првог 
полугодишта
-Предлог приоритетних ваннаставних 
активности као подршка изразито 
даровитим ученицима
-План уписа ученика у СМШ за 
потре е МПН
-Сагледавање успеха и дисциплине 
ученика, извештаји стручних већа
-Усвајање успеха и дисциплине на 
крају првог полугодишта
-Реализација планова стручних актива 
и ваннаставних активности
-Решавање мол и ученика

Децем ар/јануар

Директор, 
Помоћник директора,
Стручни сарадници,
Педгошки колегијум,
Руководиоци стручних 
већа,
Предметни наставници 

-Извештај о испитима ванредних 
ученика након испитног рока
-Разматрање извештаја стручних већа 
на крају трећег тромесечја
-Анализа успеха и дисциплине 
ученика, васпитно-дисциплинске 
мере
-План организације пријемних испита 
и уписа ученика у ОМШ
-Верификација садржаја матурских 
испита за ученике 4. разреда СМШ
-План уписа ученика за школску 
2023/2024. годину
-Договор о организацији 
манифестације „Мај месец музике“

Март 

Директор, 
Помоћник директора,
Стручни сарадници,
Руководиоци стручних 
већа,
Предметни наставници

-Усвајање плана испита и формирање 
испитних комисија за годишње, Директор, 



разредне, поправне, матурске и 
пријемне испите
-Верификација садржаја програма 
годишњих испита за завршне разреде 
ОМШ
-Извештај о резултатима на 
Репу личком и другим такмичењима
-Утврђивање предлога за похвале и 
награде ученика

Мај 

Помоћник директора,
Стручни сарадници,
Руководиоци стручних 
већа,
Предметни наставници

-Извештај о резултатима ученика на 
крају јунског испитног рока
-Анализа реализације наставних 
планова и програма
-Извештај о реализацији уписаних 
ученика у СМШ за наредну школску 
годину
-Утврђивање о авеза за август
-План испита и састав испитних 
комисија у августовском року
-План организације испита ванредних 
ученика
-Решавање мол и ученика

Јун 

Директор, 
Помоћник директора,
Стручни сарадници,
Руководиоци стручних 
већа

-Анализа резултата испита у 
августовском року
-Коначна анализа уписа ученика у 
ОМШ и СМШ
-Из ор руководилаца стручних већа, 
разредних старешина и осталих 
ваннаставних задужења
-Разматрање свих осталих про лема 
везаних за следећу школску годину
-Подела предмета наставницима и 
утврђивање индивидуалних 
распореда часова по данима и 
учионицама
-Резултати уписа ученика на 
високошколске институције након 
пријемних испита
-Формирање стручних тимова и из ор
руководилаца стручних органа
-Решавање мол и ученика

Август 
Директор, 
Помоћник директора,
Стручни сарадници,
Руководиоци стручних 
већа

Напомена: У зависности од епидемиолошке ситуације у вези пандемије вируса
COVID-19 и упутстава од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја
седнице Наставничког већа у школској 2022/2023.години одржаваће се директно или
онлајн, по динамици коју диктирају услови и препоручене мере. 



3.2. Го ишњи лан и ро рам ра а о ељењских с арешина

Годишњи  план  и  програм  рада  одељенских  старешина  је  усмерен  је  ка
ученицима,  њиховим родитељима и административним о авезама које прате  сваки
рад. Овај план подразумева:
 перманентно праћење успеха и изостанака ученика;
 праћење интересовања ученика и њихових спосо ности и укључивање у  рад

сло одних активности;
 развијање и неговање моралних осо ина ученика као и стварање културних,

моралних и радних навика;
 изграђивање стваралачког односа према раду;
 сарадња  са  педагогом  школе  и  информисање  о  карактерним  осо инама

појединих ученика ради њиховог ољег разумевања;
 сарадња са осталим професорима, нарочито индивидуалне наставе и размена

мишљења о ученицима;
 уочавање  про лема  и  помоћ  у  њиховом  отклањању  код  ученика  и  целе

одељењске заједнице;
 стално  подстицање ученика  на  што  квалитетнији  напредак  и  професионални

развој;
 предлози и мере за по ољшање успеха ученика;
 анализа резултата ученичких успеха и неуспеха;
 стална сарадња са родитељима путем родитељских састанака и индивидуалних

контаката;
 информисање родитеља о важним активностима у школи;
 редовно и уредно вођење педагошке евиденције.

Тре а напоменути да је све наведено неопходно спроводити константно, током
целе школске године, уз постављање конкретних задатака сваког месеца.

Годишњи план рада одељењских старешина

ТЕМЕ-АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ-
САРАДНИЦИ

-Анализа ројног стања ученика после августовског
рока, како старих ученика тако и ученика који 
остају у истом разреду и оних који су прешли из 
других школа



-Прикупљање комплетне ученичке документације, 
формирање ученичких досијеа, отварање матичне 
књиге (за одељењске старешине I разреда)
-Пружање помоћи ученицима око усклађивања 
распореда часова
-Отварање књиге евиденција о о разовно - 
васпитном раду (дневник)
-Организација родитељског састанка 

Септем ар 
Одељењске
старешине,
Директор,
Стручни
сарадници

-Сарадња са родитељима и професорима групне, 
индивидуалне и општео разовне наставе
-Контрола изостанака ученика током претходног 
периода
-Уочавање евентуалних про лема у понашању 
појединих ученика и њихово отклањање на самом 
почетку

Окто ар 
Одељењске
старешине,
Педагог 

-Анализа успеха и изостанака ученика за први 
класификациони период
-Информисање родитеља о негативним оценама и 
неоправданим изостанцима на првом тромесечју
-Учествовање у припремама за Новогодишњи 
концерт
-Родитељски састанак

Новем ар 

Одељењске
старешине,
Педагог,
Руководиоци
стручних  већа  и
тимова

-Активна сарадња са колегама око Новогодишњег 
концерта
-Пружање подстицаја ученицима у раду пред 
завршетак првог полугодишта
-Свођење успеха и изостанака у дневнику 
појединачно за сваког ученика
-Праћење резултата и успеха ученика на 
о авезним смотрама
-Припрема извештаја одељењског старешине за 
седницу Одељењског и Наставничког већа 

Децем ар 

Одељењске 
старешине,
Педагог,
Предметни 
наставници

-Учествовање у припремама поводом 
о ележавања Светосавске недеље

Јануар 
Одељењске
старешине,
Предметни
наставници

-Праћење рада и успеха оних ученика који ће з ог 
учествовања на такмичењима оправдано 
изостајати са наставе у наредном периоду
-Сарадња са родитељима ученика који планирају 
одлазак на такмичења
-Сарадња са другим професорима око уредног 
евидентирања одржаних часова

Фе руар 

Одељењске
старешине,
Предметни
наставници,
Родитељи 



-Праћење припрема за Репу личко такмичење
-Подстицање ученика који не учествују на 
Репу личком и осталим такмичењима да својим 
присуством пруже подршку
-Присуство самог одељењског старешине 
такмичењима
-Контрола изостанака ученика

Март
Одељењске
старешине,
Педагог

-Анализа успеха и изостанака ученика за трећи 
класификациони период
-Достављање родитељима писменог о авештења о
негативним оценама и неоправданим изостанцима
на трећем тромесечју
-Родитељски састанак
-Евиденција освојених награда на такмичењима у 
дневнику и матичној књизи

Април 
Одељењске 
старешине,
Педагог

-Пружање подстицаја ученицима у раду пред 
завршне испите
-Планирање годишњих испита са осталим 
професорима
-Евиденција додатних освојених награда на 
такмичењима
-Организовање годишњих испита за ученике 4. 
разреда СМШ

Мај 
Одељењске
старешине,
Предметни
наставници,
Педагог 

-Организовање матурских испита
-Провера исправности података у испитним и 
матурским записницима
-Свођење успеха и изостанака ученика 4. разреда 
СМШ у дневнику
-Припрема за седницу Наставничког већа
-Сређивање комплетне документације ученика 4. 
разреда СМШ - дневник, испитни и матурски 
записници, матичне књиге (за о.с. средње школе)
-Израда сведочанстава и диплома ученицима 4. 
разреда СМШ (за о.с. средње школе)
-Подела сведочанстава и диплома ученицима 4. 
Разреда СМШ (за о.с. средње школе)
-Свођење дневника (просечне оцене по 
предметима, општи успех, рој одржаних часова)
 -Праћење испита ученика групне и индивидуалне 
наставе
-Провера исправности података у испитним 
записницима
-Свођење успеха и изостанака у дневнику 
појединачно за сваког ученика
-Припрема извештаја одељењског старешине за 
седницу Одељењског већа
-Сређивање комплетне документације ученика 

Јун Одељењске
старешине,
Стручни
сарадници,
Директор,
Административни
радници



(дневник, испитни записници, матичне књиге)
-Израда уверења и сведочанстава ученицима који 
су са позитивним успехом завршили разред
-Родитељски састанак
-Издавање уверења и сведочанстава
-Свођење дневника (просечне оцене по 
предметима, општи успех, рој одржаних часова)
-Припрема и организовање поправних испита
-Анализа успеха ученика по завршеним поправним
испитима
-Сређивање комплетне документације ученика 
који су полагали поправни испит (дневник, испитни
записници, матичне књиге)
-Израда уверења и сведочанстава ученицима који 
су полагали поправни испит
-Свођење  дневника  закључно  са   31.  августом и 
припрема извештаја одељењског старешине за 
седницу Наставничког већа на крају школске 
године
-Накнадни упис ученика у наредни разред

Август 

Одељењске
старешине,
Предметни
наставници,
Стручни
сарадници,
Административни
радници

3.3. План и ро рам ра а Саве а ро и еља

Савет  родитеља  својим  предлозима  и  активним  учествовањем  у  њиховом
стварању помагаће органима школе како и наставни процес и рад школе ио што
квалитетнији и тиме допринео што ољем усавршавању и развоју ученика. 

Подручја рада Савета родитеља су:
1. Разматрање предлога програма о разовања и васпитања, развојног  плана,

годишњег  плана  рада,  извештаја  о  њиховом  остваривању,  вредновању  и
самовредновању;

2. Давање предлога мера за осигурање квалитета и унапређивање о разовно-
васпитног рада;

3. Учествовање у поступку предлагања из орних предмета и из ора уџ еника;
4.  Разматрање  намене  коришћења  средстава  од  донација  и  од  проширене

делатности установе;
5. Предлагање представника родитеља учесника у Школском од ору;
6.  Предлагање  Школском  од ору  намене  коришћења  средстава  остварених

радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља;
7.  Предлагање представника у стручни актив за развојно планирање и у друге

тимове школе;
8. Разматрање успеха ученика у учењу и владању;
9. Разматрање и праћење услова за рад школе, ез едност и заштиту ученика и

предлагање мера за њихово унапређивање;
10. Учествовање у поступку прописивања мера за ез едност ученика;



11. Давање сагласности на програм и организовање екскурзија и разматрање
извештаја о њиховом остваривању.

Напомена: У зависности од епидемиолошке ситуације у вези пандемије вируса
COVID-19 и упутстава од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја
седнице Савета родитеља у  школској  2022/2023.години одржаваће се по динамици
коју диктирају услови и препоручене мере, уживо или онлајн.

Годишњи план рада Савета родитеља за 2022/2023.годину

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ВРЕМЕ
НОСИОЦИ И

САРАДНИЦИ У
РЕАЛИЗАЦИЈИ

- Верификација и из ор новог састава Савета 
родитеља
- Из ор председника, заменика председника и 
записничара
- Из ор представника СР за Општински Савет 
родитеља
-  Предлaгање представника родитеља за  
Стручни актив за развојно планирање и друге 
тимове у школи 
- Разматрање Извештаја  о  реализацији  Годишњег  
плана  рада  школе
- Разматрање Годишњег плана рада школе за 
предстојећу школску годину
- Предлог СР о висини донације за ову школску 
годину
-Из ор фирме за осигурање ученика, запослених и 
школске имовине
-Почетак школске године, организација наставе, 
план активности за ученике

Септем ар
Директор  школе,
помоћник
директора,
секретар,
координатори
Стручних актива и
тимова

- Анализа успеха на класификационом периоду
- Текући про леми

Новем ар Директор  школе,
педагог

-Анализа успеха ученика и про лема у настави
-План годишњих испита за ученике који рже 
напредују (по потре и)
-Разматрање осталих питања из надлежности 
Савета родитеља (Извештај о  раду школе на крају 
првог полугодишта – остваривање годишњег плана 
и програма рада, остваривање развојног плана и 
др.)

Јануар 
Директор  школе,
педагог

-Анализа успеха ученика на трећем 
класификационом периоду
- План разредних, ванредних и „у рзаних“ испита
- Остали про леми у настави и дисциплини ученика 
и наставника
- Предлози за по ољшање просторних услова за 

Април Директор  школе,
педагог



одржавање наставе
- Анализа успеха ученика на крају школске године
- Анализа успеха ученика на такмичењима
- План поправки у школи у току распуста

Јун/август
Директор  школе,
помоћни радници

IV  ПРОГРАМИ  РАДА УПРАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНА СТРУЧНОГ
РУКОВОЂЕЊА

4.1. Го ишњи лан ра а Школско  о ора

Орган управљања ће у школској 2022/2023. години:

 усвојити Годишњи план рада школе;
 усвојити извештај о раду за протеклу школску годину;
 усвојити  измене  општих  аката  и  донети  нова  ради  усклађивања  са  новим

прописима;
 усвојити нови Развојни план школе за наредни период;
 одлучивати о пословању и наменском коришћењу средстава и других прихода у

складу са законом;
 донети финансијски план школе;
 усвојити извештај о пословању, годишњи о рачун и извештај о попису;
 разматроти исходе о разовања и васпитања и предузети мере за остваривање

о разовно - васпитног рада;
 одлучивати по жал и, односно приговору на решења директора;
 сходно актуелним потре ама, расписивати конкурс за упражњена радна места;
 интензивирати сарадњу са локалном заједницом;
 о ављати друге послове у складу са законом.

Школски  од ор  ће  подржавати  промоцију  школе  кроз  различите  видове
активности ученика и наставника у земљи и иностранству.

Посе на пажња иће усмерена ка стручном усавршавању професора школе, а
нај ољим  ученицима  настојаће  да  о ез еди  учешће  на  семинарима  квалитетних
извођача и педагога.

На омена: У зависности од епидемиолошке ситуације у вези пандемије вируса
COVID-19 и упутстава од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја
седнице  Школског од ора у школској 2022/2023.години одржаваће се по динамици
коју диктирају услови и препоручене мере.

4.2. План и ро рам ра а ирек ора и омоћника ирек ора
за школску 2022/2023. о ину

Поред Законом утврђених о авеза и надлежности, директор:



 планира и организује остваривање програма о разовања и васпитања;
 стара се о осигурању квалитета и унапређивању о разовно- васпитног рада;
 стара се о остваривању развојног плана установе;
 организује  педагошко-инструктивни  увид  и  надзор  и  предузима  мере  за

унапређивање и усавршавање рада наставника и стручног сарадника;
 прати о разовно - васпитни процес;
 планира стручно усавршавање запослених;
 предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног

саветника,  као  и  у  случају  недоличног  понашања  запосленог  и  његовог
негативног утицаја на децу и ученике;

 стара се о лаговременом о авештавању запослених, стручних органа и органа
управљања о свим питањима од интереса за рад установе и ових органа;

 сазива и руководи седницама наставничког већа, ез права одлучивања;
 усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
 сарађује са родитељима деце ученика и са другим организацијама;
 редовно подноси извештаје о свом раду органу управљања.

Годишњи план рада директора и помоћника директора

Садржаји
Време

реализације
- Увођење нових наставника у процес рада
- Комуникација са надлежним органима у циљу 
о ез еђивања адекватног роја наставника
- О ављање консултација, помоћ наставницима
- Израда плана рада за наредну школску годину
- Инструктивно-педагошки рад
- Израда ЦЕНУС - а
- Израда плана стручног усавршавања за школску 
2022/2023. годину
- Израда предлога организационе шеме о ављања свих 
послова у школи
- Подела задужења и решења о радним о авезама
- Формирање и допуна стручних тимова и актива
- Утврђивање распореда часова за све о лике рада 
наставника
- Припрема за из ор Савета родитеља
- Припреме и руковођење седницама Наставничког већа
- Припреме и учешће на седници Школског од ора
- Утврђивање роја часова редовне наставе, допунског и 
додатног рада и ваннаставних активности

Септем ар 

- Анализа планова рада наставника
- Припремање седница стручних актива
- Суделовање у изради финансијског плана
- Инструктивно педагошки рад
- Сарадња са локалним и репу личким институцијама
- Организација израде и ажурирање нормативних аката 
школе

Окто ар 



- Припрема за реализацију школских ваннаставних 
активности
- Израда плана на авке опреме, наставних средстава и 
плана инвестиционог одржавања
- Анализа текућих о разовно-васпитних про лема и 
помоћ наставницима у успешнијем деловању
- Праћење реализације наставе, посета часовима редовне
наставе и угледним часовима
- Контрола планова и реализација допунског и додатног 
рада
- Одржавање седница стручних органа
- Организовање сарадње са предшколским установама, 
као и основним и средњим школама
- Организација ваннаставних активности
- Анализа реализације о разовног – васпитног  рада – 
први класификациони период
- Преглед педагошке документације
- Анализа реализације фонда часова
- Седнице стручних органа и стручних тимова
- Праћење реализације активности из оперативних 
планова стручних већа
- Припрема седнице Школског од ора
- Организација ваннаставних активности, интерних и 
јавних часова, као и угледних часова
- Сарадња у идентификацији даровитих ученика, 
координација и учешће у раду са даровитим ученицима

Новем ар

- Припрема седница стручних органа
- Педагошко - инструктивни рад
- План уписа у СМШ и ОМШ за наредну школску годину
- Анализа  о ављања  административно-финансијских
послова
- Припрема за израду завршног рачуна
- Праћење и увид у реализацију планираног фонда часова
- Праћење реализације Годишњег плана рада
- Организација Новогодишњег концерта ученика школе
- Израда Плана јавних на авки за 2023. годину
- Организација ваннаставних активности
-             Израда  извештаја  о  раду  директора  у  првом
полугодишту
- Седница Наставничког већа – анализа рада и извештај о
успеху у првом полугодишту и разматрање и предлагање мера
за даљи рад

Децем ар 

- Праћење припрема за такмичења ученика 
- Увид у педагошку документацију
- Израда разних извештаја за потре е педагошких и 
друштвених институција
- Праћење утрошка финансијских средстава и праћење 



законских прописа
- Организација припреме хора у оквиру Светосавске 
недеље
- Организација ваннаставних активности
-            Припрема седнице Школског од ора

Јануар 

- Сарадња са ОШ
- Припреме за такмичења
- Увид у израду завршног рачуна
- Праћење припрема за Репу личко такмичење
- Праћење припрема за Фестивал музичких школа и 
из ора екипе школе
 - Анализа про лема у вези са оцењивањем, педагошко-
инструктивни рад и сарадња са наставницима у циљу 
отклањања истих
- Израда различитих извештаја
- Анализа материјално-финансијског стања
- Корелација активности са Министарством просвете
- Увид у реализацију фонда часова свих о лика наставе
- Организација ваннаставних активности

Фе руар 

- Сарадња са ОШ и предшколском установом
-            Припрема састанка ШО, усвајање завршног рачуна
- Инструктивно педагошки рад
- Праћење и реализација плана и програма о разовно 
васпитног рада прегледом школске документације
- Посета часовима редовне наставе, преглед оперативних 
планова рада и евидентирање по наставнику и предмету
- Анализа рада стручних актива и стручних тимова
- Одржавање планираних седница стручних органа
- Сарадња на нивоу локалне заједнице и учешће у 
заједничким пројектима
- Организација ваннаставних активности

Март 

- Праћење припрема за Репу личко такмичење
- Анализа реализације о разовно-васпитних задатака и 
успеха ученика - трећи класификациони период
- Инструктивно педагошки надзор
- Праћење припрема за фестивал музичких школа – 
наступ екипе
- Анализа сарадње школе са друштвеном средином
- Педагошко инструктивни рад са наставницима у вези са 
припремом ученика за упис у средњу школу или 
високошколске институције
- Организација и план рада око уписа ученика у први 
разред основне школе

Април 

- Из ор учесника за концерте поводом Дана школе
- Анализа рада предшколског одељења
- Анализа кадровских потре а за следећу школску годину
- Израда плана годишњих испита и испитних комисија Мај 



- Праћење екипе школе на њиховом наступу на Фестивалу
музичких школа
- Анализа успеха и дисциплине ученика завршног разреда
СМШ
- Анализа постигнутих резултата ученика на разним 
такмичењима
- Праћење реализације активности из Годишњег плана 
рада школе
- Израда плана испита и радних о авеза за мај и јуни
- Утврђивање комисија за годишње испите
- Контрола спровођења годишњих испита за VI разред 
ОМШ и IV разред СМШ
- Верификација садржаја матурских испита за ученике IV 
разред СМШ
- Припрема плана активности и из ор комисија за 
пријемне испите за упис у први разред средње школе
- Реализација манифестације „Мај месец музике“
- Реализација „Такмичења малих пијаниста“ у оквиру 
манифестације „Мај месец музике“
- Организација завршних концерата школе за награђене 
ученике у оквиру манифестације
„Мај месец музике“
- Организација ваннаставних активности
- Реализација пријемних испита за упис у ОМШ
- Праћење годишњих, пријемних, поправних, разредних и
матурских испита
- Праћење седница стручних органа и стручних тимова
- Организација радних о авеза наставника
- Реализација плана опремања инвентаром и училима
- Анализа остварења Годишњег плана рада школе
- Организација  припремне  наставе  за  поправне  и
разредне испите
- Сарадња  са  Министарством  просвете  у  вези  са
организацијом пријемних испита за упис у средње школе
- Седница Наставничког већа – анализа и усвајање успеха
ученика на крају другог полугодишта
- Предлог плана рада школе за наредну школску годину
- Анализа шестомесечног финансијског пословања школе
- План радова у школи за време школског распуста
- Поправка инструмената

Јун 

- Преглед школске евиденције и документације
- Организација припремања школе (технички услови) за 
почетак наредне школске године
- Израда извештаја о раду школе за школску 2021/2022. 
годину
- Израда предлога Годишњег плана рада за следећу 
школску годину

Јул-август 



- Помоћ стручним активима око израде планова рада
- Организација годишњих, поправних, разредних и 
матурских испита
- Упознавање са актима приспелим у току школског 
распуста
- Седница Наставничког већа – анализа извештаја о успеху
и остваривање ГПР
- Израда распореда рада, плана задужења и решења о 
радним о авезама наставника
- Анализа финансијског стања и израда финансијског 
плана за наредну школску годину
- Израда плана рада директора
- Организациони послови око припреме за почетак 
школске године

4.3. Го ишњи лан и ро рам ра а Пе а ошко  коле ијума за
школску 2022/2023. о ину

          Педагошки колегијум је тело које сачињавају: директор, председници стручних
већа  и  стручни  сарадници.  Компетенције  овог  тела  су  широке  јер  о авља  све
оперативне послове  везане  за  наставу  и  рад  школе у  целини.  Састанци колегијума
претходе седницама Наставничког већа и на  њима се углавном припреме све тачке
дневног реда. У школској 2022/2023. години, Педагошки колегијум ће своју делатност
организовати око следећих активности:
 Организација доношења Годишњег плана рада: планови рада стручних већа и

стручних  тимова,  40-то  часовна  радна  недеља,  план  концертне  активности
школе, распоред интерних и јавних часова, итд .

 Сви организациони послови везани за почетак и завршетак школске године.
 Организација наставе и ваннаставних активности.
 Утврђивање предлога дневног реда за седнице Наставничког већа.
 Реализација одлука Наставничког већа.
 Организација  свих  испита:  пријемни,  годишњи,  поправни,  разредни  у  два

испитна рока и ванредних у 4 испитна рока.
 Организација преслушавања за свечане концерте школе, Репу личко такмичење

и Фестивал.
 Организација рада на вођењу педагошке документације.
 Организација јавних наступа: интерни часови, јавни часови и др.
 Утврђивање  предлога  за  јавна  признања:  похвале,  награде  и  из ор  чланова

жирија.
 Утврђивање предлога комисија.
 Утврђивање недељних планова рада.
 О ављивање и других послова везаних за рад школе. 

          На омена: У зависности од епидемиолошке ситуације у вези пандемије вируса
COVID-19 и упутстава од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја



састанци   Педагошког  колегијума  у  школској  2022/2023.години  одржаваће  се  по
динамици коју диктирају услови и препоручене мере, уживо или онлајн.

Годишњи план рада Педагошког колегијума

Садржаји Време 

- Договор о раду у предстојећој школској години
- Конституисање педагошког колегијума
- Предлози измена у нормативним актима школе, сходно новој
законској регулативи
- Договор о терминима родитељских састанака
- План стручног усавршавања наставника и стручних сарадника
- Школски календар и план осталих наставних и ваннаставних
активности
- Учешће у изради свих докумената школе
- Организација родитељских састанака у циљу из ора чланова
Савета родитеља
- Из ор  представника  стручних  већа  у  стручним  тимовима  и
активима
- Потре е за наставним средствима и инструментима
-          Састанак са  члановима Тима за међупредметне компетенције
и  развој  предузетништва  у  циљу  планирања  угледних  часова,
тематске наставе и пројектне-садржаји,динамика и носиоци
-Договор око планирања и организације Међународног такмичења -
Врање

Август, 

Септем ар 

- Успех и дисциплина током претходног периода - про леми и
начин решавања
- Планирање Новогодишњег концерта и из ор учесника
- Културна и јавна делатност школе
- Елементи за по ољшање резултата ученика на такмичењима
-            План колоквијума и смотри по стручним већима

Окто ар 

- Припреме за предстојећа такмичења
- Пријављивање  учесника  за  Репу личко  такмичење;
прикупљање и попуњавање документације
- Реализација активности из планова стручних већа и тимова
- Извештај о реализацији рада у првом полугодишту и успеху
ученика
- Извештај о спроведеним васпитно-дисциплинским мерама
- Организација испита за ванредне ученике
-           План преслушавања учесника Репу личког такмичења
 - Активности за успешан почетак другог полугодишта; подршка
наставницима
- Организација  из ора  екипе  школе  за  Фестивал  музичких
школа и прикупљање документације

Јануар 



- Успех и дисциплина ученика на крају трећег тромесечја
- План матурских испита и верификација програмских садржаја
- Организација испита за ванредне ученике

Март  

- План годишњих, завршних, разредних и пријемних испита за
ОМШ и СМШ и свих активности и задужења на реализацији истих
- Предлог свих испитних комисија
- Анализа  успеха  ученика  на  Репу личком  и  другим
такмичењима
- Утврђивање предлога за похвале и награде ученика

Мај 

- Успех и дисциплина на крају другог полугодишта
- Извештаји  о  резултатима ученика на крају  јунског  испитног
рока
- Извештај  о  реализацији  уписаних  ученика  СМШ  у  наредну
школску годину
- Утврђивање о авеза за август

Јун 

-            План испита и састав испитних комисија у августовском року
- План организације испита ванредних ученика

Анализа резултата испита у августовском року
- Коначна анализа уписа ученика у ОМШ и СМШ
- Разматрање  свих  осталих  про лема  везаних  за  следећу
школску годину
- Подела  предмета  наставницима  и  утврђивање  распореда
часова наставника по данима и учионицама
- Резултати уписа ученика на високошколске институције након
пријемних испита

Август

4.4. План и ро рам ра а Ученичко  арламен а за школску 
2022/2023. о ину

Ученички парламент  МШ  „Стеван  Мокрањац“,  има  превасходно  задатак  да
оснажи и подржи партиципацију  ученика и развијање демократских односа у школи,
као и остваривање и заштита права ученика.

Циљеви Ученичког парламента су:
- подстицање демократизације односа  у школи и развијање демократске процедуре,
- стварање услова за партиципацију ученика у раду школе – активно учешће ученика у
васпитно- образовним активностима школе,
- развијање критичког односа према друштвеним феноменима,
- усмеравање ка правим друштвеним и цивилизацијским вредностима,
- развијање културе дијалога,
- подстицање толеранције,
- развијање свести о правима и одговорностима ученика,
- развијање сарадње са Наставничким већем, Школским одбором и Саветом родитеља.

Ради остваривања својих  циљева,  координатори Ученичког  парламента ће се
бавити:
- организовањем рада Парламента,



- организивањем јавних трибина,
- сарадњом са управом школе, наставничким већем и одељенским већем,
- организовањем хуманитарних акција,
- раду на демократизацији и модернизацији школе,

Чланови Ученичког парламента бирају се сваке године.
Напомена:  У  школској  2022/2023.години  активности  Ученичког  парламента

одвијаће се у складу са мерама заштите здравља ученика и запослених и препорукама
за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID-19, кao и у зависности
од тока епидемије и начина организације наставе током школске године.

Годишњи план рада Ученичког парламента

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ

НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 
-Конституисање УП-а и из ор
руководства за школску 
2022/2023.годину
-Упознавање ученика са 
организацијом рада 
Ученичког парламента. 
-Избор два ученика-
представника Ученичког 
парламента за учешће у раду
Школског одбора.
-Избор ученика -
представника Ученичког 
парламента за учешће у раду
Савета родитеља.
-Избор ученика -
представника Ученичког 
парламента за учешће у раду
Наставничког већа.
-Предлагање чланова 
Ученичког парламента за 
учешће у раду Стручног 
актива за развојно 
планирање. 
- Разматрање Годишњег 
извештаја о раду школе за 
школску 2021/2022.годину
- Рзматрање  кодекса 
понашања од стране чланова
- Разматрање мера 

ез едности и упознавање 
чланова са планом тима за 
заштиту од дискриминације, 
насиља, злостављања, 

Координатори УП,
Парламентарци,
Тим за заштиту 
ученика од 
дискриминације, 
насиља, 
злостављања и 
занемаривања,
Наставници 
солфеђа,
Ученици

-Састанак
-Дискусија 
-Предлози
-Договор

СЕПТЕМБАР



занемаривања, превенције 
других о лика ризичног 
понашања и ор е против 
трговине људима 
-  О ележавање Дечје 
недеље на задату тему 
(радионице, концерт хора...)
- О ележавање Европског 
дана ор е против трговине 
људима

Координатори УП,
Парламентарци,
Ученици,
Наставници 

-Састанак
-Дискусија 
-Радионице ОКТОБАР

Радионица у циљу 
превенције дискриминације

Координатори УП,
Парламентарци,
Ученици,
Наставници

Радионица НОВЕМБАР

- Учешће у организацији 
Новогодишњег концерта

Координатори УП,
Парламентарци,
Наставници
Ученици

-Састанак
-Концерт
-Израда плаката ДЕЦЕМБАР

-Разматрање Извештаја о 
раду школе на крају првог 
полугодишта школске 
2022/2023. године
-О ележавање Светосавске  
недеље

Координатори УП,
Парламентарци,
Наставници, 
Ученици

- Састанак
- Сарадња са 
локалном 
самоуправом

ЈАНУАР

- О ележавање 
Међународног дана ор е 
против вршњачког насиља – 
„Дан розих мајица“

Координатори УП,
Парламентарци,
Тим за заштиту 
ученика од насиља, 
Ученици

-Радионица
 

ФЕБРУАР

-Учешће у организацији и 
припреми Осмомартовског 
концерта

Ученици,
Наставници,
Стручни сарадници

-Организација и 
реализација 
концерта

МАРТ

-Унапређивање 
међупредметне 
компетенције ученика 
Одговоран однос према 
здрављу кроз радионицу 
„Пушење или здравље“

Координатори УП,
Парламентарци -Радионица АПРИЛ

- Maнифестација “Мај месец Координатори, -Учешће у МАЈ – ЈУН



музике“
- Обележавања Дана школе
- Концерт поводом 
промотивног дана школе 
(Светски дан музике)

Парламентарци,
Наставници 
Ученици 

организацији
-Концерт ученика и
наставника

V  ПРОГРАМИ РАДА  СТРУЧНИХ САРАДНИКА И СЕКРЕТАРА
5.1. Го ишњи лан ра а е а о а школе за школску

2022/2023. о ину

ЦИЉ:

Применом  теоријских,  практичних    и    истраживачких   сазнања педагошке
науке  педагог  доприноси  остваривању  и  унапређивању  о разовноваспитног  рада  у
установи, у складу  са циљевима и принципима о разовања и васпитања дефинисаних
Законом о основама система о разовања и васпитања, као ипосе ним законима.

ЗАДАЦИ:

 Учешће  у   стварању   оптималних  услова  за  развој  ученика  и  остваривање
о разовно-васпитног рада,

 Праћење и подстицање целовитог развоја ученика
 Пружање подршке наставнику на унапређивању и осавремењавању о разовно-

васпитног рада.
 Пружање  подршке  родитељима,  односно  старатељима  на  јачању  њихових

васпитних  компетенција  и  развијању  сарадње  породице  и  установе  по
питањима значајним за о разовањеи васпитање ученика,

 Учествовање у праћењу и вредновању о разовно –васпитног рада
 Сарадња  са  институцијама,  локалном  самоуправом,  стручним  и  струковним

организацијама од значаја зауспешан рад установе
 Самовредновање, стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке

науке и праксе.

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

САРАДНИЦИ



I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
- Учествовање у изради Годишњег 
плана рада школе и изради годишњег
извештаја о раду школе.
- Израда личних планова рада.
-Пружање помоћи одељењским 
старешинама у остваривању 
предвиђених активности.
-Учествовање у анализи и 
прикупљању  података за 
самовредновање и вредновање рада 
школе.
-Учествовање у изради акционог 
плана Стручног актива за развојно 
планирање. 
- Учествовање у изради плана 
стручног усавршавања запослених.
-Израда плана рада Тима за заштиту 
ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања. 
- Израда плана рада Тима за 
о ез еђивање квалитета и развој 
установе.
- Учешће у изради плана рада 
Ученичког парламента
- Учешће у изради планова осталих 
тимова и стручних актива
- Пружање помоћи наставницима у 
изради планова свих о лика 
о разовно васпитног рада.
- Учествовање у писању евентуалних 
пројеката установе и конкурисању 
ради о ез еђивања њиховог 
финансирања и примене.

Писање програма 
и планова рада,
Писање делова 
Годишњег плана 
рада школе,
Писање делова 
Развојног плана 
школе,
Писање планова 
рада тима за 
заштиту од 
дискриминације и
насиља и тима за 
о ез еђивање 
квалитета и 
развој установе,  
Писање делова 
плана рада УП-а,
Саветовање и 
сарадња са 
наставни 
осо љем, 
Писање 
пројеката,
Координисање 
Тимовима за 
заштиту од 
насиља и за 
о ез еђивање 
квалитета и 
развој установе,
Анализа 
података,
Саветодавни рад

Август,

Септем ар,

 Током
године

Чланови тима за 
израду 
годишњег 
програма рада 
школе и 
годишњег 
извештаја о раду
школе,

чланови тима за
самовредновањ
е рада школе, 

чланови тима за 
заштиту ученика 
од 
дискриминације,
насиља,

чланови тима за 
о ез еђивање 
квалитета и 
развој установе,

чланови осталих 
тимова и 
стручних актива,

директор,

нототекар

II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
-Учествовање у изради извештаја о 
раду установе 
-Систематско праћење и вредновање 
наставног процеса, развоја и 
напредовања ученика. 
- Праћење реализације васпитно-
о разовног процеса (укључујући 
наставу на даљину).
-Праћење ефеката иновативних 
активности и пројеката, као и 
ефикасности нових организационих 

Писање 
извештаја,
Посте часовима, 
увид у 
документацију, 
Прикупљање 
података о успеху 
и напредовању 
ученика,
 Сарадња са 

Август ,



о лика рада.
- Рад на развијању и примени 
инструмената за вредновање и 
самовредновање различитих о ласти 
и активности рада установе.
- Праћење и вредновање 
примене мера 
индивидуализације и индивидуалног 
о разовног плана.
- Учествовање у раду комисије за 
проверу савладаности програма 
увођења у посао наставника.
- Иницирање и учествовање у 
истраживањима васпитнo-о разовне 
праксе које реализује установа, 
научноистраживачка институција или 
стручно друштво у циљу 
унапређивања васпитно-о разовног 
рада.
- Праћење анализе успеха и 
дисциплине ученика на 
класификационим периодима, као и 
предлагање мера за њихово 
по ољшање.
- Учествовање у усклађивању 
програмских захтева са 
индивидуалним карактеристикама 
ученика.
- Праћење узрока школског неуспеха 
ученика и предлагање решења за 
по ољшање школског успеха.
- Праћење поступака и ефеката 
оцењивања ученика.

Тимом за 
самовредновање,
Преглед и 
анализа школске 
документације
Учешће у 
истраживању, 
раду подружнице 
педагога или 
стручног друштва,
Праћење 
напредовања 
ученика
Прикупљање 
података о успеху 
и дисциплини 
ученика на 
класификационим
периодима,
Индивидуални 
разовори са 
ученицима,
Прикупљање 
података за 
истраживања в-о 
праксе и 
саветодавни рад,
Учествовање у 
раду тима за ИО и
одељењским 
старешинама

Током године

Директор,
нототекар,
наставници,
чланови тимова

III РАД СА НАСТАВНИЦИМА
-Пружање помоћи наставницима по 
свим питањима о разовно васпитног 
рада за којима се укаже потре а.
- Пружање стручне помоћи 
наставницима на унапређивању 
квалитета наставе увођењем 
иновација и иницирањем коришћења 
савремених метода и о лика рада.
- Пружање помоћи наставницима у 
проналажењу начина за 
имплементацију општих и посе них 
стандарда. 

Саветодавни рад 
са наставницима,

Током године

Директор,



-Мотивисање  наставника на 
континуирано стручно усавршавање и
израду плана професионалног развоја
и напредовања у струци,
- Анализирање реализације праћених 
активности часова редовне наставе и 
других о лика васпитно –о разовног, 
односно о разовно-васпитног рада 
којима је присуствовао и давање 
предлога за њихово унапређење,
-Праћење начина вођења педагошке 
документације наставника.
- Иницирање и пружање стручне 
помоћи наставницима у коришћењу 
различитих метода, техника и 
инструмената оцењивања ученика.
-Пружање помоћи наставницима у 
осмишљавању рада са ученицима 
којима је потре на додатна подршка 
(даровитим ученицима, односно 
ученицима са тешкоћама у развоју),
- Пружање помоћи наставницима у 
остваривању задатака професионалне
оријентације и каријерног вођења и 
унапређивање тога рада.
- Пружање помоћи наставницима у 
реализацији огледних и угледних 
активности, односно часова и 
примера до ре праксе, излагања на 
састанцима већа, актива, радних 
група, стручним скуповима и 
родитељским састанцима.
- Пружање помоћи наставницима у 
изради планова допунског, додатног 
рада, плана рада одељењског 
старешине
- Пружање помоћи одељењским 
старешинама у реализацији 
појединих садржаја часа одељењске 
заједнице,
-Пружање помоћи наставницима у 
остваривању свих форми сарадње са 
породицом,
- Пружање помоћи приправницима у 
процесу увођења у посао, као и у 
припреми полагања испита за 
лиценцу,

Сарадња са 
нототекарем ,

Опсервација 
часова,

Анализа 
педагошке 
документације,

Учешће у раду 
тима за ИО

Сарадња са 
наставницима у 
саветовању 
ученика,

Излагања на 
састанццима НВ, 
актива...

Сарадња са 
наставницима у 
остваривању 
комуникације са 
родитељима,

наставници,
нототекар,
чланови  тимова,
приправници



- Пружање помоћи наставницима у 
примени различитих техника и 
поступака самоевалуације.

Сарадња са 
приравницима

IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
-Саветодавни рад са новим 
ученицима по свим питањима за 
којима се укаже потре а 
- Идентификовање и рад на 
отклањању педагошких узрока 
про лема у учењу и понашању,
- Рад на професионалној оријентацији
ученика и каријерном вођењу
-Пружање помоћи и подршке 
укључивању ученика у различите 
пројекте и активности стручних и 
невладиних организација,
- Пружање помоћи на осмишљавању 
садржаја и организовању активности 
за креативно и конструктивно 
коришћење сло одног времена,
- Промовисање, предлагање мера, 
учешће у активностима у циљу 
смањивања насиља, а повећања 
толеранције и конструктивног 
решавања конфликата, популарисање
здравих стилова живота,
- Учествовање у појачаном васпитном 
раду за ученике који врше повреду 
правила понашања у школи или се не 
придржавају одлука директора и 
органа школе, неоправдано изостају 
са наставе пет часова, односно који 
својим понашањем угрожавају друге у
остваривању њихових права,
- Пружање подршке и помоћи 
ученицима и ученичким 
организацијама (УП) у њиховој тежњи 
за учешћем (партиципацијом) у 
школском животу и раду.

Саветодавни и 
корективни рад,

Радионице, 

Појачан васпитни 
рад,

Подстицање 
активизма и 
партиципације

Током године

Директор, 

Наставници, 

Чланови тимова,
Родитељи,

Представници 
невладиних   
организација и 
осталих  јавних 
установа,

Нототекар 

V САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
-Укључивање родитеља, старатеља у 
поједине о лике рада установе 
(васпитно–о разовни рад, односно 
настава, секције, предавања, 
пројекти...) и партиципација у свим 
сегментима рада установе
- Пружање подршке родитељима, 

Индивидуални 
разговори  и 
саветодавни рад,

Организација 
едукације 
родитеља,

Директор,  

Наставници, 



старатељима у раду са децом, 
односно ученицима са тешкоћама у 
учењу, про лемима у понашању, 
про лемима у развоју, 
професионалној оријентацији, 
- Упознавање родитеља, старатеља са 
важећим законима, конвенцијама, 
протоколима о заштити деце, 
односно ученика од занемаривања и 
злостављања и другим документима 
од значаја за правилан развој деце, 
односно ученика у циљу 
представљања корака и начина 
поступања установе
-Пружање подршке и помоћи 
родитељима у осмишљавању 
сло одног времена деце, односно 
ученика,
-Рад са родитељима, односно 
старатељима у циљу прикупљања
података о деци
-Сарадња са Саветом родитеља, по 
потре и, информисањем родитеља и 
давање предлога по питањима која се
разматрају на савету

Предлагање и 
проналажење 
мера за активно 
укључивање 
родитеља,

Организација 
родитељских 
састанака,
Припрема и 
реализација 
три ина и 
радионица,

Сарадња са 
Саветом 
родитеља

Током године

Чланови тимова,

Нототекар,

 Савет родитеља

VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИМ
САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА

-Сарадња са директором, 
помоћником директора, стручним 
сарадником (нототекарем) на 
истраживању постојеће, о разовно-
васпитне праксе и специфичних 
про лема и потре а установе и 
предлагање мера за унапређење,
- Сарадња са директором и стручним 
сарадником (нототекарем) у оквиру 
рада стручних тимова и комисија и
редовна размена информација,
-Сарадња са директором и стручним 
сарадником (нототекарем), на 
заједничком планирању активности, 
изради стратешких докумената 
установе, анализа и извештаја о раду 
школе,
-Сарадња са дирекотром и 
помоћником директора на 
формирању одељења (класа) и 

Активно учешће, 
предлагање,

Учешће у раду 
комисија, тимова,

Заједничко 
планирање и 
реализација,

Тимски рад,

Учешће у 
формирању 
класа,

Током године

Директор,

Помоћник
директора, 

Нототекар,



расподели одељењских 
старешинстава
-Тимски рад на проналажењу 
најефикаснијих начина унапређивања
вођења педагошке документације у 
установи,
- Сарадња са директором и 
нототекарем на планирању 
активности у циљу јачања 
наставничких и личних компетенција, 
- Сарадња са педагошким 
асистентима и пратиоцима детета, 
односно ученика на координацији 
активности у пружању подршке 
ученицима за које се доноси 
индивидуални о разовни план 
(уколико постоји потре а),
- Сарадња са директором и 
секретарем по питању приговора и 
жал и ученика и његових родитеља, 
односно старатеља на оцену из 
предмета и владања

Помоћ при 
одабиру облика и
метода рада, 
планирању и 
реализацији 
наставних и 
ваннаставних 
активности, 
помоћ при 
писању ИОП-а,

Разматрање 
ситуације, 
консултовање, 
проналажење 
заједничког 
решења које је у 
најбољем 
интересу ученика

 Чланови тимова,

Родитељи
ученика,

Секретар 

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
-Учествовање у раду Наставничког 
већа, давањем саопштења, 
инфомисањем о резултатима 
о ављених анализа, прегледа, 
истраживања и других активности од 
значаја за о разовно-васпитни рад и 
јачање наставничких компетенција),

- Учествовање у раду тимова, стручних
већа, актива и комисија на нивоу 
установе који се о разују ради 
остваривања одређеног задатка, 
програма или пројекта,

- Учествовање у раду Педагошког 
колегијума и стручних актива за 
развојно планирање и развој 
школског програма,

- Предлагање мера за унапређивање 
рада стручних органа установе

- Координирање радом Тима за 
заштиту ученика од дискриминације, 

Активно учешће у 
раду 
Наставничког 
већа, давањем   
саопштења,   
информисањем  о
резултатима   
обављених  
анализа, 
прегледа, 
истраживања и 
других активности
од значаја за 
образовно-
васпитниради 
јачање 
наставничких 
компетенција,
Активно учешће у 
раду тимова, 
актива и 
комисија,
Анализа рада 
стрчних органа на

На 
састанцима 
Наставничког 
већа током 
године,

Током 

Чланови 
наставничког 
већа,

Школски тимови,
активи у школи и
школске 
комисије...

Стручни органи 
школе



насиља, злостављања и 
занемаривања, Тима за 
о ез еђивање квалитета и развој 
установе и Ученичког парламента 

основу извештаја 
и предлагање,
Координирање, 
планирање и 
руковођење 
тимом

школске 
године

Чланови тимова

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

-Сарадња са о разовним, 
здравственим, социјалним, научним, 
културним и другим 
установама које доприносе 
остваривању циљева и задатака 
о разовно-васпитног рада установе,
-Учествовање у 
истраживањима научних, просветних 
и других установа,
-Осмишљавање  програмских  
активности  за  унапређивање  
партнерских  односа породице, 
установе и локалне самоуправе у 
циљу подршке развоја деце и младих
- Активно учествовање у раду 
стручних друштава, органа и 
организација,
- Сарадња са канцеларијом за младе 
и другим удружењима грађана и 
организацијама које се аве 
рограмима за младе,
- Учешће у раду и сарадња са 
комисијама на нивоу локалне 
самоуправе, које се баве 
унапређивањем положаја деце и 
ученика и услова за раст и развој
- Сарадња са националном служ ом 
за запошљавање

Реализација
пројеката,
конкурса,
заједничких
акција, три ина...

Реализација
истраживања,

Реализације
пројеката,
састанци,
трибине,
заједничке
акције...

Током
школске
године

Директор, 

Запослени  у
школи,  партнери
из  локалне
самоуправе,
родитељи,
ученици

Комисије  на
нивоу  локалне
самоуправе

Представници
Националне
службе  за
запошљавање, 

Одељењске
старешине

IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ

-Вођење евиденције о сопственом 
раду на дневном, полугодишњем и 
годишњем нивоу
-Израда, припрема и чување посе них
протокола, чек листа за праћење 
наставе и васпитних активности на 
нивоу школе
- Припрема за послове предвиђене 
годишњим програмом и оперативним

Вођење 
евиденције,

Израда/примена 
и анализа 
протокола за 
праћење наставе 

Током
школске
године

Саветници
Министарства
просвете,

Стручна  служба
школе,
одељењске
старешине,
наставници,



плановима рада педагога,
-Прикупљање података о деци, 
односно ученицима и чување 
материјала који садржи личне 
податке о деци односно ученицима у 
складу са етичким кодексом педагога,
- Стручно усавршавање: праћењем 
стручне литературе, праћењем 
информација од значаја за 
о разовање и васпитање на 
интернету; учествовањем у 
активностима струковног удружења 
(Педагошко друштво Ср ије), 
похађањем акредитованих семинара,
учешћем на 
конгресима, конференцијама, 
три инама, реализацијом 
акредитованих семинара, похађањем 
стручних скупова, разменом искуства 
и сарадњом са другим педагозима и 
стручним сарадницима у о разовању

и васпитне 
активности,

Припема, 
планирање, 
Селекција и 
прикупљање 
података,

Праћење, 
истраживање, 
учествовање, 
реализација...

родитељи,
директор,
ученици,
локална
самоуправа
Просветни
радници

НАПОМЕНА: Место остваривања активности је школа, а по потре и активности се могу
реализовати и ван школе .

5.2. Го ишњи лан ра а но о екара школе за школску
2022/2023. о ину

Стручни  сарадник  –  школски  нототекар,  односно  медијатекар,  доприноси
остваривању  и  унапређивању  о разовно  –  васпитног  рада  у  основним  и  средњим
школама, реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима.
Програм рада школског нототекара, односно медијатекара, о ухвата задатке и послове
из  о ласти  о разовања  и  васпитања,  као  и  нототечко,  односно  медијатечко  –
информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката о разовања.

Циљеви:

• Подстицање самосталности ученика у учењу и упознавању музичке литературе,
кроз коришћење свих доступних извора: нотних, аудио, аудио – визуелних и пратећих
научно – историјских.



• Развијање  информационе  писмености  (медијске  и  информатичке)  ученика  и
наставника.
• Остваривање  сарадње  и  заједничко  планирање  активности  наставника,
школског нототекара, односно медијатекара и локалне самоуправе.
• О ез еђење електронских извора и приступ ка њима, што омогућава ученицима
да  овладају  вештинама  налажења  и  критичког  процењивања  датих  информација  и
перманентност учења током читавог живота.
• Пружање  услуга  за  унапређење  свих  о лика  и  подручја  рада  о разовно-
васпитног процеса.
 
Задаци:

Школски нототекар, реализовањем задатака и послова из о ласти о разовања и
васпитања,  као  и  нототечко,  односно  медијатечко  –  информацијско  из  домена
културних  активности  школске  нототеке,  односно  медијатеке,  доприноси
унапређивању  свих  о лика  и  подручја  рада,  тако  што  учествује  у  пословима
планирања,  програмирања,  организовања,  унапређивања  и  праћења  рада  школе,
односно  праћења  целокупног  о разовног  процеса,  као  члан  школских  тимова  има
задатке:

 развијања и  неговања навике упознавања музичке  литературе  и  коришћења
нототеке, односно медијатеке код ученика и наставника;

 развијања и промовисања правилне употре е свих о лика извора информација;
 стварања  услова  за  интердисциплинарни  приступ  настави  и  електронском

учењу;
 мотивисања за учење и подстицања на оспосо љавање за самостално учење и

о разовање током целог живота;
 сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима;
 праћења  и  подстицања  развоја  ученика  у  индивидуалним  спосо ностима  и

њиховим склоностима ка интелектуалном, емоционално – социјалном и сваком
другом професионалном развоју;

 пружања помоћи о дареним ученицима при налажењу и из ору одговарајуће
литературе а посе но ученицима који имају тешкоће у учењу и раду али и оним
ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим
родитељима и релевантним институцијама;

 стварања  услова  за  што  непосреднији  и  једноставнији  приступ  нототечком,
односно  медијатечком  фонду  и  расположивим  изворима  информација,  и
развијање индивидуалне стваралачке спосо ности и креативности код ученика;

 о ез еђивање  приступа  програмима  који  раде  на  развијању  информатичке
писмености, како и се корисници оспосо или за проналажење, анализирање,
примену  и  саопштавање  информација,  уз  вешто  и  ефикасно  коришћење
информационо – комуникационих технологија;

 припремања  и  реализовања  нототечког,  односно  медијатечког  програма
намењеног ученицима са посе ним потре ама и посе ним спосо ностима;

 вођења  аутоматизованог  нототечког,  односно  медијатечког  пословања
(инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација и лиотечке грађе
и други послови).



О лас и ра а но о екара и лан реализације ак ивнос и у месецима

I Планирање и програмирање о разовно-васпитног рада

- Израђивање годишњег, месечних и оперативних планова рада/август - јун
- Планирање  и  програмирање  рада  са  ученицима  у  наставницима  у  школској
нототоци, односно медијатеци/септем ар - јун
- Планирање  на авке  литературе  и  периодичних  пу ликација  за  ученике,
наставнике и сараднике/август- септем ар
- Планирање развоја школске нототеке/септем ар - јун

II Праћење и вредновање о разовно-васпитног рада
- Учешће у изради годишњег плана рада и самовредновања рада установе/август
- јун
- Вођење  аутоматизованог  нототечког,  односно  медијатечког  пословања,  са
увидом у наставне планове и програме рада школе/септем ар - јун
- Ода ирање  и  припремање  литературе  и  друге  грађе  за  разне  о разовно  –
васпитне  активности  (теоријска  и  практична  настава,  допунски  и  додатни  рад,
ваннаставне активности ученика)/август - јун
- Коришћење сазнања и достигнућа савремене науке, научно проверене методе и
резултата сопственог истраживачког рада/септем ар - јун
- По ољшање информационе, медијске и информатичке писмености корисника
развијањем критичког односа према различитим информацијама и изворима сазнања
и осећаја за естетске вредности/септем ар - јун

III Рад са наставницима (током године)
- Сарадња са наставницима на промоцији упознавања музичке литературе ради
задовољства кроз све о лике о разовно – васпитног рада
- Сарадња  са  наставницима  у  припремању ученика  за  самостално коришћење
разних извора информација
- Организовање наставних часова из појединих предмета у школској нототеци
- Коришћење ресурса нототеке, односно медијатеке у процесу наставе
- Систематско  информисање  корисника  школске  нототеке  о  новим  музичким
издањима,  стручним  часописима  и  другој  грађи,  тематским  излож ама  у  вези  с
појединим  издањима,  ауторима,  акцијама  и  ју илејима,  усмено  или  писмено
приказивање појединих издања музичке литературе и часописа

IV Рад са ученицима (током године)
- Припрема  (о ука)  ученика  за  самостално  коришћење  различитих  извора
сазнања и свих врста информација у настави и ван ње
- Систематска о ука ученика за употре у информационог нототечког апарата, у
складу са њиховим спосо ностима и интересовањем
- Пружање  помоћи  ученицима  код  учења  ван  школе  и  усвајање  метода
самосталног рада на музичком (нотном) тексту и другим материјалима
- Пружање помоћи ученицима у припреми и о ради задате теме
- Упознавање  ученика  са  методама  и  техникама  научног  истраживања  и

и лиографског цитирања



- Развијање позитивног односа према упознавању музичке литературе, важности
разумевања  музичког  (нотног)  текста  и  упућивање  на  истраживачке  методе  рада
(употре а лексикона, енциклопедија, речника и др.) и омогућавање претраживања и
употре е свих извора и оспосо љавање за самостално коришћење
- Стимулисање навике ученика да пажљиво користе и чувају нототечку грађу, да
развијају навику долажења у школску и јавну нототеку и да узимају учешће у њеним
културно-просветним активностима у складу са њиховим интересовањима и потре ама
- Подстицање по ољшања информационе, медијске и информатичке писмености
ученика,  развијање  истраживачког  духа  и  критичког  односа  према  различитим
информацијама и изворима сазнања и осећаја за естетске вредности
 - Рад са ученицима у нототеци, сарадња у радионицама и реализација школских
пројеката

V Рад са родитељима/старатељима
- Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о корисничким
информацијама  и  потре ама  ученика,  ради  развијања  навика  упознавања  музичке
културе и формирању личних и породичних нототека, односно медијатека/септем ар,
новем ар, децем ар, март, мај, јун
- Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем навика упознавања
музичке литературе код ученика/током године

VI Рад са директором и стручним органима
- Сарадња са стручним већима наставника,  психологом и директором школе у
вези  с  на авком  и  коришћењем  књижне  и  некњижне  грађе,  те  целокупном
организацијом рада школске нототеке, односно медијатеке/септем ар - јун
- Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о на авци нове
стручне  литературе  за  предмете,  дидактичко–методичке  и  педагошко–  психолошке
литературе/август, децем ар, мај
- Информисање о развоју медијске и информатичке писмености, упућивање на
критички и креативни однос ученика приликом коришћења извора/током  године
- Припрема  заинтересованих  за  реализацију  мултидисциплинарних  пројеката,
излож и, креативних радионица, за организовање културних догађаја/током године
- Сарадња око о ез еђивања књижне и некњижне грађе за школску нототеку,
односно  медијатеку,  коју  користе  ученици,  наставници  и  стручни  сарадници/током
године
- Сарадња на припреми и организовању културних активности школе (музичке
три ине, сусрети, разговори, акције прикупљања књига и завичајне књижне и друге
грађе,  излож е,  конкурси,  о ележавање  значајних  ју илеја  везаних  за  школу  и
просвету)/децем ар, јануар, март, мај
- Учешће  у  припремању  прилога  и  изради  школског  гласила  и  интернет
презентације школе/септем ар - јун
 

VII Рад у стручним органима и тимовима
- Рад  у  школским  тимовима  на  изради  годишњег  и  развојног  плана  школе  и
школског  програма,  на  реализацији  наставе  засноване  на  истраживању  (пројектна
настава)/август - септем ар



- Рад у стручним тимовима у складу са решењем директора/септем ар - јун

VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама,
удружењима и јединицом локалне самоуправе (током године)

- Сарадња  са  другим  школама,  школским,  народним  и  другим  нототекама  на
територији локалне самоуправе, округа и државе по питању размене и међунототечке
позајмице
- Сарадња  са  локалном  самоуправом  по  питању  промоције  рада  нототеке  и
школе
- Сарадња са просветним, научним, културним и другим институцијама (новинско
–  издавачким  предузећима,  радио  –  телевизијским  центрима,  филмским  и
позоришним  кућама,  домовима  културе  и  културно  просветним  заједницама  и
организацијама  које  се  аве  радом  и  сло одним  временом  омладине  и  другим
о разовним установама)
- Учешће у раду Друштва школских нототекара, односно медијатекара Ср ије и
других стручних друштава у локалној самоуправи и држави

IX Вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање
- Припремање тематских и лиографија и израда анотација, пописа и скупљања
података  у  вези  с  наставним  предметима  и  стручно–методичким  о разовањем  и
усавршавањем  наставника  и  сарадника,  вођење  з ирки  и  посе них
фондова/септем ар, окто ар, мај, јун
- Праћење и евиденција коришћења литературе у школској нототеци/септем ар -
јун
- Вођење  документације  о  раду  школске  нототеке  и  школског  нототекара,
односно  медијатекара  –  анализа  и  вредновање  рада  школске  нототеке,  односно
медијатеке, у току школске године
- Стручно  усавршавање  –  учешће  на  семинарима,  саветовањима  и  другим
скуповима на којима узимају учешће и школски нототекари/током године

5.3. Го ишњи лан ра а секре ара школе

          У току 2022/2023. године, секретар школе ће о ављати следеће активности у
складу са законом:

 Кадровски  послови,  активности  везане  за  радно-правне  односе  запослених:
израда уговора о раду, решења о отказу уговора, уговора о извођењу наставе,
пријаве и одјаве запослених код НСЗ и сва друга решења којим се уређују права,
о авезе и одговорности запослених.

 Припремање  седница  Савета  родитеља  и  Школског  од ора  и  реализација
одлука  (Годишњи  план  рада,  извештаји,  финансијски  план,  план   стручног
усавршавања и сл.).

 Израда  решења  за  менторе  и  спровођење  поступка  за  полагање  испита  за
лиценцу.

 Учешће у изради уговора о финансирању.
 Рад везан за осигурање ученика и запослених.



 Праћење закона и других прописа и усклађивање општих аката школе.
 Израда пратећих аката.
 Припрема података и информација везаних за инспекцијске прегледе.
 Школе ослови везани за спровођење одлука Школског од ора и иницијатива

Савета родитеља.
 Ажурирање документације везане за текуће послове.
 Послови везани за полагање испита за лиценцу.
 Правно - технички послови , послови везани за струју, воду, канализацију.
 Послови  везани  за  спровођење  конкурса  за  из ор  наставника  (о раћање

Школској управи, НСЗ , захтев за селекцију).
 Послови везани за нормативну делатност.
 Кадровски послови и план јавних на авки.
 Сређивање документације из претходне године.
 Послови везани за радни однос и кадровске промене текући послови везани за

почетак  нове  календарске  године  и  другог  полугодишта  (сређивање
документације ).

 Спровођење дисциплинских поступака
 Израда  аката  у  поступку  остваривања  права  деце  и  ученика  везаних  за

остваривање права на о разовање и васпитање.
 Издавање потврда запосленима, плана коришћења годишњег одмора и решења

за годишње одморе запосолених.
 Послови везани за приговор ученика и родитеља на оцену.
 Рад на Годишњем плану рада школе.
 Текући послови за почетак нове школске године.

VI  ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА И ТИМОВА ШКОЛЕ
 



6.1. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА, ПРЕВЕНЦИЈЕ
ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА И БОРБЕ ПРОТИВ

ТРГОВИНЕ ЉУДИМА 

У  складу  са  међународним  документом  Конвенцијa  о  правима  детета  и
документима које је усвојила Влада Репу лике Ср ије (Национални план акције за децу
и Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство
просвете Репу лике Ср ије је о јавило Посе ни протокол за заштиту деце и ученика од
насиља,  злостављања и  занемаривања у  о разовно-васпитним установама,  којим  је
прецизирана улога свих који су укључени у живот и рад школе. 

На  основу  овог  Протокола  школа  је  формирала  Тим  за  заштиту  ученика  од
дискриминације,  насиља, злостављања  и  занемаривања,  превенције  других  о лика
ризичног понашања и ор е против трговине људима,  који је израдио Програм, као
саставни део Годишњег плана рада школе. 

Програмом  заштите  ученика  су  дефинисане  превентивне  активности,  као  и
кораци и процедуре у поступању у заштити ученика од насиља. Такође је дефинисано
шта се сматра насиљем, као и које све врсте и облике обухвата, појам дискриминације,
других облика ризичног понашања и превеније трговине људима.

ПОЈАМ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ 
Под  дискриминацијом, односно дискриминаторним понашањем подразумева

се понашање којим се на непосредан или посредан, отворен или прикривен начин,
неоправдано прави разлика или неједнако поступа, односно врши пропушање чињења
(искључивање, ограничавање или давање првенства),у односу на лице, или групу лица,
као и на чланове њихових породица или њима блиска лица, а који се заснива на:  раси,
прецима,  боји  коже,  држављантву;  статусу  мигранта,  расељеног  лица;  националној
припадности или етничком пореклу; језику, верским или политичким убеђењима; полу,
родном идентитету, сексуалној орјентацији; имовном стању, социјалном и културном
пореклу; рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и
инвалидитету; брачном и породичном статусу; осуђиваности; старосном добу; изгледу;
чланству  у  политичким,  синдикалним и  другим  организацијама и  другим  стварним,
односно претпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним
законом којим се прописује забрана дискриминације.

ПРИМЕРИ ТЕШКИХ ОБЛИКА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ
Примери тешких облика дискриминације су: 
–  излагање  руглу  ученика  који  је  тражио  заштиту  од  дискриминације

(виктимизација); 
–  неоправдано  смањивање  оцене  ученику  чији  је  родитељ  пријавио

дискриминацију над дететом (виктимизација);
 –  исписивање  расистичких,  ксенофобичних,  антисемитских,  антиисламских,

хомофобичних, секстистичких порука или симбола на објектима установе или у њеном
непосредном окружењу (говор мржње); 



–  позивање  на  насиље  према  припадницима  ЛГБТИ  популације  путем
друштвених мрежа (хомофобија);

 –  организовање  неформалне  групе  ради  слања  претећих  или  увредљивих
расистичких,  националистичких,  ксенофобичних,  антисемитских,  антиисламских,
хомофобичних,  секстистичких  порука  лицима  која  припадају  одређеној  друштвеној
групи (удруживање ради дискриминације); 

– излагање руглу и подсмеху учесника у образовању из осетљивих друштвених
група, нпр. ромске девојчице (вишеструка или укрштена дискриминација), са сметњама
у развоју и инвалидитетом (аблеизам);

 –  континуирано  омаловажавање  истог  учесника  у  образовању  по  основу
његовог личног својства које дуже траје (продужена дискриминација); 

–  физички  напад  на  учесника  у  образовању,  родитеља  или  запосленог
мотивисан мржњом због  њихове националне припадности,  вере,  социјалног статуса
или другог личног својства.

ПОЈАМ И ВРСТЕ НАСИЉА
Насиље  се  дефинише  као  сваки  о лик  једанпут  учињеног  или  поновљеног

вер алног  или  невер алног  понашања  које  има  за  последицу  стварно  или
потенцијално угрожавања здравља, развоја и достојанства ученика.

Форме у којима се јавља насиље су следеће:
Физичко  насиље  се  односи  на  понашање  које  доводи  до  стварног  или

потенцијалног телесног повређивања детета/ученика.  Примери физичког насиља су:
ударање,  шутирање,  гурање,  шамарање,  чупање,  дављење,  бацање,  гађање,  напад
оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл.

Емоционално/психолошко насиље односи се на оно понашање које доводи до
тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства
ученика. Односи се и на ситуације у којима се пропушта обезбеђивање прикладне и
подржавајуће  средине  за  здрав  емоционални  и  социјални  развој  у  складу  са
потенцијалима  ученика.  Емоционално  насиље  и  злостављање  обухвата  поступке
којима  се  врши  омаловажавање,  етикетирање,  игнорисање,  вређање,  уцењивање,
називање  погрдним  именима,  оговарање,  подсмевање,  исмејавање,  неприхватање,
изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања ученика,
као и други облици непријатељског понашања

Искључивање  из  групе  и  дискриминација  представљају  социјално  насиље.
Односи  се  на  следеће  облике  понашања:  одвајање  ученика  од  других  на  основу
различитости,  довођење  у  позицију  неравноправности  и  неједнакости,  изолацију,
недружење, игнорисање и неприхватање по било ком основу.

Сексуално  насиље  и  злоупотреба  деце/ученика  подразумева  њихово
укључивање  у  сексуалну  активност  коју  она  не  схватају  у  потпуности,  за  коју  нису
развојно дорасла (не прихватају је, нису у стању да се са њом сагласе) и која има за
циљ да задовољи потребе друге особе.

Сексуалним  насиљем  сматра  се  :  сексуално  узнемиравање  -  ласцивно
коментарисање,  етикетирање,  ширење  прича;  додиривање,  упућивање  порука,
фотографисање, телефонски позиви и сл.; навођење или приморавање детета/ученика
на учешће у сексуалним активностима, било да се ради о контактним (сексуални однос,
сексуално  додиривање  и  сл.)  или  неконтактним  активностима  (излагање  погледу,



егзибиционизам  и  сл.);   коришћење  децe/ученика  за  проституцију,  порнографију  и
друге облике сексуалне експлоатације.

Развој  савремених  комуникационих  технологија  доводи  до  појаве  насиља
коришћењем  информационих  технологија  (електронско  насиље):  поруке  послате
електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у
форуме и сл.

Злоупотреба  деце/ученика представља све што појединци и институције чине
или не чине, а што директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им
смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан
и зависан положај у односу на појединце и установу.

Занемаривање  и  немарно  поступање  представљају  случајеве  пропуштања
установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у свим
областима, што,  у  противном,  може нарушити његово здравље, физички,  ментални,
духовни,  морални  и   друштвени  развој.  Занемаривање  представља  и  пропуст
родитеља, усвојиоца или стараоца, да обезбеди услове за развој по питању: здравља,
образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у
оквиру разумно расположивих средстава породице или пружаоца неге, што изазива,
или  може,  са  великом  вероватноћом,  нарушити  здравље  детета  или  физички,
ментални,  духовни,  морални и  његов  социјални  развој.  Ово  обухвата  и  пропусте  у
обављању правилног надзора и заштите детета од повређивања у  оноликој  мери у
којој је то изводљиво.

Експлоатација  деце/ученика  односи  се  на  њихов  рад  у  корист  других  особа
и/или  установе.  Она  обухвата  и  киднаповање  и  продају  деце  у  сврху  радне  или
сексуалне  експлоатације.  Ове активности имају  за  последицу нарушавање физичког
или  менталног  здравља,  образовања,  као  и  моралног,  социјалног  и  емоционалног
развоја детета/ученика.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА И ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ У ЦИЉУ
СПРЕЧАВАЊА ПОЈАВЕ ИСТОГ

Друштвено неприхватљиво  –  ризично понашање је  понашање које  угрожава
самог појединца, осо е из окружења и/или имовину. Представља намерно наношење
повреда  другима  или  самом  се и.  Неки  од  синонима  за  ризично  понашање  су:
антисоцијално, девијантно, делинквентно понашање, поремећај понашања, васпитна
запуштеност. Ова разноликост термина упућује на то да се ради о сложеној појави која
се испољава на много начина.

Kада су у питању деца и млади, корене таквог понашања налазимо у васпитању,
цртама личности, о разовању, вршњачким групама, култури, медијима, неповољном
окружењу у ком дете расте. Они су посе но подложни свим тим утицајима. Различите
ситуације  којима  деца  током  одрастања  уду  изложена,  могу  их  учинити  осо ама
ризичног  животног  стила,  односно  са  поремећајем  понашања.  Препознајемо  их  по
томе што  се  не  укључују  у  просоцијалне активности,  из егавају  о авезе,  склони су
лењости,  конзумирању  психоактивних  супстанци,  промискуитету,  деструктивности,
лагању, непослушности и супротстављању, скитњи, крађи.

Будући да је адолесценција период када деца на путу да одрасту траже се е,
радознала су и склона експериментисању. То је очекивани део развоја, али ако дете
нема усвојене границе и  изграђене моралне вредности,  уколико изостане реакција



породице и друштва,  такво понашање ће постати навика,  учврстиће се,  прерашће у
оз иљно кршење норми и изазиваће трајне неповољне последице.

У  даљем  тексту,  следи  преглед  понашања  на  која  тре а  посе но  о ратити
пажњу,  те  потражити  помоћ  стручног  лица  у  решавању  про лема,  што  је  нај оље
учинити чим се јаве назнаке таквог понашања, а то је често и пре саме адолесценције.

Испољавање агресивности -  Агресивно понашање најчешће је изазвано есом
који произилази из неспоразума и погрешног увида у међуљудске односе. Укључује и

ихејвиоралну (понашајну), и когнитивну (сазнајну) и емоционалну компоненту, па је
то веома ста илна црта личности – агресивна деца често постају агресивни одрасли.
Већ код мале деце, агресивност се јавља у циљу од ране или ор е за нешто (отимање
око играчака). Овакав начин реаговања наставља се кроз одрастање уколико дете не
научи вештине комуникације и решавања суко а ез примене силе. За адолесценте су
карактеристични љутња, вика, ацање ствари, неконтролисани изливи еса, псовање,
вређање,  гру ост,  претње усмерене ка  родитељима,  ауторитетима или вршњацима.
Kонфликти  међу  вршњацима  су  свакодневна  појава.  Своју  одговорност  за  такво
понашање  углавном негирају.  Честа  реченица  која  се  у  пракси  чује  као  оправдање
је ,,само сам се мало шалио’’, ,,мало сам га/је ударио/ударила’’ или ,,он/она је мене
први псовао/задиркивао/закачио у пролазу’’. Склони су пасивно-агресивном понашању
– за орављају, одлажу, одуговлаче оно што тре а да ураде, праве се да не чују, у циљу
нервирања најчешће родитеља или наставника.

Kада  се  агресија  јавља  невезано  за  осећање  еса,  љутње,  страха,  ради  се  о
такозваној предаторској агресији чији је циљ нека лична до ит, и углавном указује на
психопатске црте личности.

Склоност лагању -  Лагање код деце предшколског узраста, лажи проистичу из
тога  што  још  увек  нису  развијене  спосо ности  разликовања  фантазије  и  маште  од
реалности.  То  су  езопасне  лажи  које  се  превазилазе  са  уредним  сазревањем.
Адолесценти, с друге стране, често лажу свесно, намерно и са одређеним циљем – да

и  из егли  казну,  да  и  или  што  оље  прихваћени,  да  и  нешто  до или,  да  и
скренули пажњу на се е. Често дају социјално прихватљиве одговоре да и, на пример,
из егли расправу са родитељима и да не и рушили слику о се и. Тако лажи, ако их
занемарујемо, постају навика. Такође, оне могу ити научене и по моделу понашања
родитеља –  када родитељ детету  које  не жели да  иде у  школу з ог  контролног да
оправдање, он му шаље поруку да је у реду лагати.

На лажи које нису свакодневна појава не тре а реаговати урно и престрого јер
их деца, код које иначе лагање није навика и карактерна црта, доживљавају као терет,
гризе их савест и осећају олакшање када до ију прилику да исправе грешку.

Пркосно понашање - Kада адолесцент однос родитеља према њему доживљава
као вршење притиска и ако увиди да га родитељи и даље посматрају као дете у које
немају  поверења  да  је  спосо но  да  доноси  исправне  одлуке  и  из оре,  јавља  се
супротстављање. Што родитељи више уду настојали да га контролишу и проверавају,
јављаће се већи отпор и по уна. Неки од о лика пркосног понашања су: континуирани
суко и  са  одраслима  (родитељима,  наставницима)  и  доживљавање  одраслих  као
непријатеља;  неконтролисано  викање  и  плакање;  од ијање  извршавања  о авеза;
терање  ината;  намерно  провоцирање  и  испитивање  могућности  прелажења
дозвољених граница.

Да  и  комуникација  између  деце  и  одраслих  ила  што  адекватнија,  од
најранијег  узраста  тре а  радити  на  разумевању,  предвидљивости,  доследности,



постављању  и  примени  јасних  принципа.  Тако  дете  учи  правила,  и  увиђа  могуће
последице кршења истих. Уместо непријатељског односа и слике две стране које су у
суко у, односно односа надређености и подређености,  родитељ гради слику личног
ауторитета, са одређеним границама, али и топлим односом.

Бежање из школе и школски неуспех - У периоду адолесценције, долази и до
првих неоправданих изостанака. Бежање из школе може ити манифестација ежања
од одговорности,  страха од неуспеха,  превеликих очекивања од стране родитеља и
казне, неизграђених механизама суочавања са про лемом и ношења са сопственим
грешкама. Такође, може ити и последица ниског самопоуздања и треме, па тако еже
и она деца која су се спремила за одговарање, али не верују у се е. Мора се водити
рачуна о томе како дете доживљава одређену стресну ситуацију (на пример, развод
родитеља) и колико то демотивишуће утиче на њега. Још један од разлога може ити и
досада – ежање из школе и онда када нема испитивања и контролних јер о разовање
не посматрају као вредност, на шта посе но тре а о ратити пажњу.

Све  наведено  води  ка  лошим  оценама  и  ограничавању  перспективе  за
занимања  у  одраслом  до у.  Тако  и  сами  развијају  негативну  слику  о  се и  па
при егавају доказивању на неприхватљив начин. Често се једни другима хвале лошим
оценама  јер  то  доживљавају  као  унт  према  одраслима  и  о авезама  које  намеће
друштво.

Тре а помоћи адолесценту да схвати да таквим краткорочним решењем се и
ствара  дугорочну  штету.  Радне  навике  и  вештине  организације  тре а  развијати  од
најранијег узраста (на пример, кроз о ављање кућних послова у складу са узрастом).
Родитељи  морају  имати  реална  очекивања  од  своје  деце  и  поштовати  њихове
интелектуалне капацитете,  помоћи детету око метода и техника учења, плана рада.
Незаинтересованост за дете и његове школске о авезе је такође непожељна.

Бежање  од  куће  и  скитња  -  Бежање  од  куће  се  односи  на  свако  дуже
удаљавање  од  куће  ез  знања  родитеља.  Јавља  се  као  последица  жеље  за
осамостаљивањем – да и живели са пријатељима, партнером. Бежању често претходе
осећање  несхваћености,  доживљај  вршења  притиска  од  стране  родитеља,  лоша
породична атмосфера. Желе да казне родитеље и изазову осећај кривице, али то може

ити и позив у помоћ. Бежању и скитњи подложне су емоционално неста илне осо е,
васпитно  запуштене,  са  цртама  импулсивности  и  агресивности.  Тим  чином  они
родитељима  шаљу  неке  од  следећих  порука:  ,, ежим  з ог  претераних  за рана,
контроле,  неповерења’’;  ,, ежим  з ог  страха  од  казне  за  лоше  оцене  и
понашање’’; ,, ежим јер ми се не свиђају наши породични односи’’; ,, ежим тамо где
осећам да ме више воле’’; ,, ежим јер имам личне про леме са којима не умем да се
из орим (љу авни про леми, лоше друштво, од аченост)’’.

Давање могућности адолесценту да искаже своје мишљење, као и уважавање
тог мишљења, доприноси томе да се гради однос међусо ног поверења и поштовања
адолесцента као личности.

Експериментисање  са  психоактивним  супстанцама  (ПАС)  -  Старосна  граница
првог контакта са ПАС је све нижа. Први контакт са алкохолом деца најчешће имају у
породици, када про ају на наговор родитеља и род ине.

Узроке ове појаве налазимо у:
- толеранцији друштва према пушењу, алкохолу и све чешће марихуани (све

популарнији међу младима су наргила арови);



- трансгенерацијском преносу и учењу по моделу (мада, има и случајева када
деца алкохоличара развијају отпор према алкохолу);

- притиску вршњака и тежњи да се не издвајају из друштва;
- радозналости, знатижељи, превазилажењу досаде јер немају просоцијалне

хо ије и интересовања;
- ежању од про лема;
- превазилажењу  психичке  напетости,  анксиозности,  стидљивости,  жељи  за

опуштањем и поправљањем расположења.
Пракса  показује  да  адолесценти  конзумирање  цигарета  виде  као  одраз

зрелости, одраслости, независности. Kада је у питању алкохол, изражена појава међу
младима је да пију да и се напили. Све заступљенија је и политоксикоманија, односно
истовремено ком иновање више различитих ПАС. Широко је заступљено незнање да је
деловање  ПАС  на  нервни  систем  и  понашање  непредвидиво  и  да  се  од
експерименталне употре е лако постаје конзумент и зависник.

Утицај родитеља и едукација су кључна тачка на млађем узрасту, када су односи
још увек неоптерећени тур уленцијама. Kасније, у адолесценцији, много значајнији је
утицај вршњака и саме доступности ПАС.

Ризично  сексуално  понашање  -  Kако  се  у  адолесценцији  формира  полни
идентитет, млади и експериментисањем кроз сексуалне односе желе да покажу своју
зрелост  и  аутономију.  Међутим,  физичку  зрелост  прати  психосоцијална  незрелост.
Период  адолесценције  о ележен  је  недостатком  знања  и  искуства  за  доношење
одговорних одлука. Ризична сексуална понашања доводе до малолетничких трудноћа,
ширења  полно  преносивих  олести  и  сексуалне  виктимизације.  Иако  породица  и
школа настоје да промовишу здраво и одговорно понашање (или и арем тре ало),
вршњаци и медији шаљу поруке које пожурују сексуалну активност.

Честа  појава  је  учестало  мењање  сексуалних  партнера.  Склоност  ка  таквом
понашању може ити начин тражења о јекта љу ави, надокнаде ускраћивања љу ави
од стране родитеља, придо ијања пажње и јачања самопоуздања (на погрешан начин).
После  оваквих  искустава,  осећају  се  празно  и  лоше,  али  то  даље  проду љује
емоционалну  глад  па  налазе  новог  партнера  у  нади  да  ће  задовољити  емотивне
потре е.

Склоност крађи-  Kод деце која су склона крађи, још у предшколском периоду
уочавају се про леми у функционисању са групом вршњака, сла а контрола нагона,
низак праг толеранције, потпуна повученост или хиперактивност и агресивност. Kрађе
напредују од узимања новца из куће да и дете купило слаткише, преко крађа у школи
и продавницама, па до крађа аутомо ила и имовине велике вредности.

Kада краду деца из породица које немају финансијских потешкоћа, то је начин
да  казне  родитеље,  истакну  се  и  уду  прихваћени  у  друштву  које  подржава  такво
понашање, или да превазиђу досаду и доживе уз уђење. Понекад краду деца чији се
родитељи разводе како и скренули пажњу на се е.  Међутим у  таквим и  сличним
стресним  ситуацијама,  то  може  ити  и  компензација  за  унутрашњи,  емотивни
недостатак – они заправо краду мало љу ави и пажње. Kод неке деце, крађа је чин
узимања  нечега  што  сматрају  да  тре а  да  имају  и  да  им  припада,  а  немају  јер
родитељи не придају важност томе или нису у ситуацији да приуште, па су тако, на
пример, у школама честе крађе телефона, патика, шминке.

На прве крађе тре а одмах реаговати, како то не и ило понашање које постаје
навика и тешко се искорењује у каснијем периоду. Међутим, дешава се да родитељи



дете  назову  лоповом,  строго  га  казне,  а  оно  прихвати  слику  о  се и  као  лошој  и
непоправљивој осо и. Родитељи и тре ало да се потруде да открију шта мучи дете, да
му  помогну,  укажу  поверење,  посвете  му  више  времена  и  пажње.  Уколико  крађе
постану учестала појава, тре ало и да се о рате и за стручну помоћ.

Малолетничка  делинквенција  -  Овај  појам  о ухвата  различите  о лике
асоцијалног, антисоцијалног,  социо-патолошког и криминогеног понашања. У ширем
смислу представља кршење друштвених и моралних, а у ужем смислу кршење правних
норми. Јавља се као последица нарушених породичних односа и честих конфликата,
изостајања дисциплине још од најранијег  узраста,  личних  карактеристика,  школског
неуспеха,  неповољне  друштвене  средине  и  културе,  неадекватне  социјализације.
Делинквенција о ухвата све претходно наведене о лике понашања који се учестало
понављају – од ијање прихватања и кршење правила у кући, школи, заједници; крађе;
учествовање у тучама, окрутност, насиље према људима и животињама; вандализам и
хулиганизам; чести укори и дисциплински поступци у  школи; лажи и манипулације;
развијање  зависности  од  психоактивнх  супстанци;  импулсивност  и  ,,зависност  од
адреналина’’;  изостанак емпатије и гриже савести.

Углавном већина деце током одрастања испољи неки од о лика понашања које
крши  норме.  Међутим,  уколико  изостане  адекватна  реакција  (што  представља
поткрепљење  за  овакво  понашање)  или  ако  се  и  након  казне  настави  по  старом,
неопходно је потражити помоћ стручњака.

ЗНАЧАЈ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У БОРБИ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

У Републици Србији реализује се Стратегија превенције и сузбијања трговине
људима,  посебно  женама и  децом  и  заштите  жртава  за  период  од  2017.  до  2022.
године („Сл. гласник РС“, бр.77/2017) којом се обезбеђује свеобухватан и континуиран
одговор друштва на трговину људима у складу са динамиком нових изазова, ризика и
претњи, тако што ће се фокусирати на унапређивање система превенције, помоћи и
заштите  жртава  и  сузбијања  трговине  људима,  посебно  женама  и  децом.  Улога
образовног система је у овом процесу веома значајна и процењује се као једна од
кључних  у  превенцији  трговине  људима,  пре  свега  трговине  децом,  односно
ученицима.

 Установе образовања и васпитања су у обавези да осигурају заштиту од свих
облика, насиља, злостављања и занемаривања, без обзира да ли се насиље догађа у
школи или установа има сазнања о томе да су ученици изложени некој врсти насиља
и/или  да  се  над  њима  врше  кривична  дела.  Запослени  у  систему  образовања  и
васпитања имају  задатак  да  подрже  ученике  у  развоју  специфичних  способности  и
животних  вештина  које  су  им  неопходно  за  укључивање за  живот  у  демократском
друштву. У оквиру превентивног рада ученици се уче да преознају насиље и ризична
понашања, уче како да се заштите и коме могу да се обрате када се нађу у ситуацији
насиља, било као неко ко је изложен насиљу или има сазнање да се насиље дешава
њиховом другу или другарици. У оквиру превенције од свих облика насиља, установе
реализују  и  превенцију  трговине  децом  и  младима  кроз  различите  радионице,
трибине, форуме, предавања, акције и локалне кампање. 

Услед свакодневног контакта са ученицима, наставници и стручни сарадници
међу  првима  могу  да  уоче  неке  од  знакова  који  указују  на  повећан  ризик  или
потенцијалну укљученост ученика у неки од облика трговине људима. Благовремено



откривање и препознавање фактора ризика и могућности да ученик постане део ланца
трговине представља основ за правовремено реаговање и адекватну интервенцију у
циљу  спречавања  експлоатације  ученика  и/или  обезбеђивања  адекватне  подршке
ученику.  Наставници  и  стручни  сарадници  се  препознају  као  важни  сарадници,  а
њихово  познавање  феномена  трговине  људима,  способност  препознавања  знакова
трговине  људима  у  школском  контексту  и  познавање  процедура  поступања  су  од
великог  значаја  у  борби  против  трговине  људима,  односно  младима.  У  складу  са
наведеним,  од  суштинске  важности  је  унапређивање  компетенција  наставника  и
стручних  сарадника  за  рано  препознавање  и  процену  ризика  да  је  дете/ученик
потенцијална жртва трговине људима.

ДЕФИНИЦИЈА ПОЈМА – ТРГОВИНА ЉУДИМА

Према Конвенцији Савета Европе о борби против трговине људима , чланом 4,
трговина људима је дефинисана као врбовање, превоз,  премештање, скривање или
прихват  лица,  уз  примену  претње  или  силе  или  других  облика  принуде,  отмице,
преваре,  обмане, злоупотребе овлашћења или стања угрожености,  или давање или
примање новчаних средстава или друге користи ради добијања пристанка лица које
има контролу над другим лицем у циљу експлоатације. Експлоатација, у најмању руку,
укључује  искоришћавање  проституције  других  лица  или  друге  облике  сексуалног
искоришћавања,  присилан  рад  или  пружање  услуга,  служење,  ропство  или  праксу
сличну ропству или вађење људских органа. 

До експлоатације увек долази и експлоатација се увек одржава употребом силе,
претње, преваром, злоупотребом овлашћења и/или злоупотребом тешког положаја,
отмицом или на неки други начин. Према поменутој Конвенцији Савета Европе о борби
против  трговине  људима  „жртва“  трговине  људима  је  свако  физичко  лице  које  је
постало  предмет  трговине  људима,  а  „дете“  је  свако  физичко  лице  млађе  од  18.
година. Када се ради о трговини децом, чак и када нема елемената претње, принуде
или злоупотребе положаја, а постоји експлоатација, то представља трговину људима.
Такође, пристанак жртве трговине људима на експлоатацију нема значаја ни у једном
случају када се користе средства поменута у дефиницији трговине људима.

 Основни  мотив  трговине  људима  је  оставривање  материјалне  добити  без
обзира на облик експлоатације (принудни брак, приндуно просјачење, принудни рад,
трговина органима, сексуална експлоатација и др). Жртве трговине људима могу бити
не  само  жене и  девојчице већ и  мушкарци и  дечаци,  с  тим да  су  најчешће жртве
сексуалне  експлоатације  особе  женског  пола,  а  радне  експлоатације  особе  мушког
пола.

УЛОГА УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У БОРБИ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ
ЉУДИМА

 Улога  установа  образовања  и  васпитања  у  борби  против  трговине  људима
огледа се у:

 реализацији превентивних активности ради јачања компетенција запослених у
установама  за  препознавање  феномена  трговине  људима,  ризика  и  начина
заштите; 



 лаговременом  препознавању  ризика  од  потенцијалног  укључивања
ученика/ца у ланац трговине људима; 

 лаговременој  интервенцији  ако  је  ученик/ца  већ  изложен  неком  о лику
трговине људима;

  о ез еђивању подршке ученику/ци у процесу реинтеграције, након што је ио
изложен неком од о лика трговине људима.

Основне обавезе установа образовања и васпитања у заштити деце жртава
трговине људима су да: 

 на  годишњем  нивоу  планирају  програм  заштите  од  насиља,  злостављања  и
занемаривања који треба да садржи конкретне превентивне активности укључујући и
област заштите од трговине људима;

  у  реализацији  превентивних  активности,  поред  ученика,  укључе  родитеље,
наставнике, стручне сараднике, релевантне организације и локалну заједницу; 

 реагују сваки пут када постоји сумња или ризик да је ученик/ца укључен/а у ланац
трговине људима,  а  у  складу  са  Правилником  о  протоколу  поступања у  установи у
одговору на насиље, злостављање и занемаривање; 

 у сарадњи са другим установама које су надлежне за заштиту од трговине људима
пружају  образовну  и  психосоцијалну  подршку  ученику/ци  у  школи  у  циљу
превазилажења искуства трговине.

 Посебно је важно обратити пажњу на следеће: 

 обезбеђивање заштите података о личности ученика,  имајући у виду да подаци о
деци и малолетним лицима представљају посебну осетљиву врсту података, неопходно
је  да  установе  поступају  у  складу  са  Законом  о  заштити  података  о  личности  („Сл.
гласник РС, бр. 87/2018) како би заштитиле податке о ученицима и спречиле њихову
злоупотребу.

  не  излагати  дете  секундарној  виктимизацији  (неоправдано  излагање  додатним
разговорима.

ПРЕВЕНЦИЈА: ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА УЧЕНИКА У ШКОЛИ ОД ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

 Поред  улоге  ране  идентификације  жртава  трговине  људима,  коју
школе/установе имају када постоји сумња или сазнање да је ученик/ца укључен/а у
ланац  трговине  људима,  веома  значајна  улога  школе  је  и  превентивна,  односно,
едукативна улога. 

Жртва трговине људима може постати било која особа, а вероватније је да ће
трговци злоупотребити тешку или специфичну ситуацију детета или младе особе. Због
тога је важно едуковати децу и младе, као и њихове родитеље о овом феномену, о
ризицима и последицама, како би на време могли да препознају ризичне ситуације. 

Превентивне  активности  се  планирају  приликом  израде  годишњих  програма
заштите  од  насиља,  злостављања  и  занемаривања  и  програма  спречавања
дискриминације. Поред планираних активности, школе могу, у складу са потребама и
ресурсима  којима  располажу,  реализовати  и  накнадно  осмишљене  превентивне
активности које нису предвиђене програмом. 



Школа приликом реализације превентивних активности може самостално или у
сарадњи са партнерима да:

 организује предавања, три ине, радионице за ученике и ученице;
  организује  предавања,  три ине,  радионице  за  родитеље,  односно

законског заступника детета;
  организује  предавања,  три ине,  радионице,  о уке  за  наставнике  и

стручне сараднике; 
 формира и едукује вршњачки тим за превенцију;
  укључи чланове Ученичког парламента; 
 укључи чланове Савета родитеља;
  о ележи светски дан ор е против трговине људима; 
 покрене Форум театар; 
 организује  израду  плаката,  рошура,  флајера  од  стране

ученика/ученица;

Приликом реализације превентивних активности важно је да у њима учествују
наставници,  стручни  сарадници,  директор,  родитељи/законски  заступници  детета,
ученици,  али  и  сви  они  које  школа  препознаје  као  значајне  партнере/ресурсе.
Координацију планирања и реализације превентивних активности треба да спроводи
Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.
Поменуте активности треба да су специфичне за тему, конкретизоване и да су саставни
део  Годишњег  програма заштите  од насиља,  злостављања и  занемаривања.  Школа
може да спроведе и анкету/истраживање како би снимила почетно стање у  смислу
информисаности о теми код ученика, родитеља и наставника. 

Приликом реализације превентивних активности важно је обухватити следеће теме:

 Шта је трговина људимa?
  О лици трговине људима; 
 Ко су жртве трговине људима, ко су трговци? 
 Фактори рањивости; 
 Митови о трговини људима; 
 Последице трговине људима; 
 Мрежа подршке - коме се о ратити када имамо сазнања о трговини људима?
  На који начин се заштити од тровине људима- ез една понашања у различитим

ситуацима (путовање, упознавање непознатих осо а, огласи за посао и др)? 

Важно  је  обезбедити  да  сви  запослени у  школама тј.  установама образовања  у
всапитања, родитељи и ученици буду упознати са својом улогом када је реч о трговини
људима,  превентивним  активностима  ипостојањем  Листе  индикатора  за
прелиминарну  идентификацију  ученика  који  су  потенцијалне  жртве  трговине
људима .  Неопходно  је  да  чланови  Тима  за  заштиту  од  дискриминације,  насиља,
злостављања  и  занемаривања  буду  подржани  за  примену  ревидиране  Листе
индикатора  и  реализацију  активности  у  циљу  превенције  свих  облика  насиља  и
ризичног понашања ученика од стране управе школе, колега и родитеља.

ИНТЕРВЕНЦИЈА: УЛОГА ШКОЛА У ПРЕЛИМИНАРНОЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈИ УЧЕНИКА КОЈИ
СУ ПОТЕНЦИЈАЛНЕ ЖРТВЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА



Школе  као  установе  образовања  и  васпитања  имају  значајну  улогу  у
процесу  прелиминарне  идентификације  жртава  трговине  људима.  Прелиминарна
идентификација  се  односи  на  процену  постојања  ризика  да  је  ученик/ца  жртва
трговине  и  односи  се  на  пријаву  сумње  или  ризика  на  могућу  трговину  људима.
Прелиминарна  идентификација  омогућава  покретање  поступка  формалне
идентификације коју врши Центар за заштиту жртава трговине људима. Дакле, установе
образовања и васпитања имају улогу у процес прелиминарне идентификације жртава
трговине људима, а Центар за заштиту жртава трговине људима врши процес формале
индетификације жртава трговине људима.

ПОСТУПАЊЕ УСТАНОВА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У СИТУАЦИЈАМА СУМЊЕ ИЛИ
САЗНАЊА ДА ЈЕ УЧЕНИК УКЉУЧЕН У БИЛО КОЈИ ОБЛИК ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Уколико  постоји  сумња  или сазнање да  је  ученик  укључен  у  било  који
облик трговине људима, школа је дужна да реагује у складу Правилником о протоколу
поступања  у  установи  у  одговору  на  насиље,  злостављање  и  занемаривање .
Приликом  процењивања  ситуације  важно  је  применити  ревидирану  Листу
индикатора за прелиминарну идентификацију ученика који су потенцијалне жртве
трговине  људима,  која  вам  може  послужити  као  помоћно  средство  приликом
поступања и предузимања даљих активности. Приликом примене листе индикатора,
потребно је означити индикаторе за које  се процени да се односе на ученика/цу и
предузети даље мере и активности у складу са поменутим Правилником.  У складу са
Правилником,  директор  установе  је  у  обавези  да,  уколико  постоји  сумња  или
сазнање да је ученик укључен у било који облик трговине људима, о томе обавести
службу надлежну за идентификацију и подршку жртава трговине људима, односно
Центар за заштиту жртава трговине људима, надлежни центар за социјални рад и
полицију. О ситуацији и предузетим активностима установа образовања и васпитања
обавештава Министарство просвете, науку и технолошког развоја, односно надлежну
школску управу.

Смернице за примену листе индикатора и за даље поступање: 

 Уколико су идентификовани одређени фактори ризика и/или мањи рој сла их
индикатора у односу на целокупну листу, потре но је праћење и предузимање
мера и активности у оквиру установе у складу са законском регулативом.

  Уколико  се  идентификује  најмање  три  индикатора,  ез  о зира  на  о ласт  и
степен интензитета (сла , умерен и/или јак индикатор), у односу на целокупну
листу  индикатора,  потре не  су  консултације  са  Центром  за  заштиту  жртава
трговине људима ради предузимања даљих мера и активности. 

 Уколико се идентификује најмање три индикатора у односу на целокупну листу
индикатора  ( ез  о зира  на  о ласт)  од  којих  је  један  јак  индикатор  (3  –  јак
индикатор),  потре но  је  да  установа  о авести  Центар  за  заштиту  жртава
трговине људима8 , надлежни центар за социјални рад и полицију. 

          *** Приликом пријаве сумње или сазнања о укљученост  ученика у ланац
трговине  људима  наведеним  надлежним  државним  органима  и  институцијама
потребно  је  доставити  све  неопходне  податке  (којима  располажете  или  сте  их
прикупили у конкретном случају),  како би благовремено предузели мере из своје
надлежности у складу са Закоником о кривичном поступку („Службени гласник РС”
бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 - одлука



УС и 62/2021 - одлука УС), Законом о социјалној заштити („Службени гласник РС“, бр.
24/2011),  Породичним законом („Службени гласник РС“ бр.  18/2005,  72/2011 -  др.
закон и 6/2015), Законом о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр.
87/2018)  и  другим  позитивноправним  прописима  релевантим  за  превенцију  и
заштиту деце од трговине људима. 

          НАПОМЕНА: 

          Уколико запослени у установама образовања и васпитања имају сазнање или
сумњу да је ученик укључен у ланац трговине људима, поступају са унапред датим
смерницама,  ситуација  се  пре  свега  пријављује  Центру  за  заштиту  жртава  трговине
људима  (који  врши  формалну  идентификацију  да  ли  је  тај  ученик  жртва  трговине
људима или није), надлежном центру за социјални рад и полицији. Уколико се утврди
да  је  реч  о  трговини  људима,  Центар  за  заштиту  жртава  трговине  људима  одмах
обавештава  надлежног  јавног  тужиоца  у  Вишем  јавном  тужилаштву,  који  руководи
предистражном фазом поступка и предузима радње из своје надлежности.

          У случајевима када су живот или здравље детета/ученика непосредно угрожени
или  постоји  могућност  да  услед  непредузимања  хитних  мера  заштите,  могу  бити
непосредно озбиљно угрожени, било који представник система или грађанин ОДМАХ
обавештава полицију која интервенише у циљу пружања безбедносне заштите ученику
(и укључује здравствене службе ради указивања хитне медицинске помоћи ученику,
надлежни  центар  за  социјални  рад,  ради  пружања  породично  правне  и  социјалне
заштите и Центар за заштиту  жртава трговине људима који ће обавити  разговор са
учеником чим се процени од стране лекара да је у могућности). Даљи рад се наставља
по наредбама или захтевима надлежног тужиоца који руководи процесом. 

          Важно је имати у виду и то да се у случајевима када ученик није непосредно
животно угрожен, сумња или сазнање на трговину људима пријављује пре свега Центру
за заштиту жртава трговине људима, надлежном центру за социјални рад и полицији,
писменим  или усменим  путем.  Уколико  се  пријава  прво  поднесе  полицији,  она  ће
пријаву примити и одмах доставити надлежном јавном тужиоцу на поступање.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА
Основни  ринци и на  којима  се  заснива  Програм  заштите  ученика  од

дискриминације,  насиља,  злостављања  и  занемаривања,  превенције  других  о лика
ризичног  понашања  и  ор е  против  трговине  људима  у  Музичкој  школи  „Стеван
Мокрањац“, а у складу са Посе ним протоколом, су право на живот и развој, нај ољи
интерес  ученика,  недискриминација  и  учешће  самих  ученика  у  Програму.  Учешће
ученика о ез едиће се тако, што ће они лаговремено и континуирано до ијати сва
потре на о авештења, што ће им се пружити могућност да изразе своје мишљење у
свим  фазама  процеса  заштите  и  то  на  начин  који  одговара  њиховом  узрасту  и
разумевању ситуације.  

Циљеви ро рама су усмерени на превентивно деловање (стварање ез едне
средине за живот и рад ученика) и интервентно деловање (у ситуацијама кад дође до
насиља и злостављања).  

Циљеви превентивног деловања су: 1. Стварање и неговање климе прихватања,
толеранције  и  уважавања;  2.  Укључивање  ученика,  свих  запослених,  родитеља  и
локалне заједнице у спровођење превентивних активности; 3. Подизање нивоа свести
свих  учесника  у  о разовном  процесу  и  њиховог  умећа  за  препознавање  насиља,



злостављања  и  занемаривања;  4.  Информисање  свих  укључених  у  рад  школе  о
процедурама и поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља.  

Циљеви интервентног деловања су:  1.  Спровођење поступака и процедура у
ситуацијама  насиља;  2.  Успостављање  система  ефикасне  заштите  ученика  у
ситуацијама  насиља;  3.  Праћење  и  евидентирање  врста  и  учесталости  насиља;  4.
Саветодавни рад са ученицима који који су изложени насиљу, који врше насиље и који
су посматрачи насиља; 5. Праћење и процењивање ефикасности програма заштите; 6.
Отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у заједницу вршњака  .  

Ефикасна  реализација  планираних  циљева  и  активности,  задатак  је  чланова
Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, именованих од
стране директора школе.   

ЗАДАЦИ И АКТИВНОСТИ
Задаци  и  активности у  о ласти  превенције  и  интервенције  приказани  су  у

та ели која следи. Такође, шематски су приказани кораци у процедури интервенисања
на појаву насиља у школи и то за сва три случаја: насиље међу ученицима, насиље од
стране одраслог у школи и насиље од стране одраслог ван школе.

ПРОЦЕДУРА У ИНТЕРВЕНЦИЈИ
Ближе  објашњење  процедуре  интервенције према  редоследу  поступака

приликом појаве насиља у школи, из угла улога и одговорности:
Процедуре у интервенцији су различите с обзиром на три ситуације – да ли се

насиље јавља међу децом, од стране одраслог у школи или од стране  одраслог ван
школе.

Кораци у интервенцији су обавезујући.
1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је

насиље  у  току  или  посредно,  препознавањем  спољашњих  знакова  или
поверавањем самог детета или треће особе.

2. Прва  реакција  треба  да  буде  заустављање  насиља и  обавештавање  о  томе
надлежне  особе:  дежурног  наставника,  чланове  Тима,  директора  или
помоћника, одељ.старешину, ПП службу, а који ће даље проценити да ли треба
позвати МУП или здравствену службу. 

3. Смиривање ситуације   подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење
напетости кроз разговор са актерима. Тај разговор треба да буде умирујући, без
спомињања могућих последица и застрашивања.

4. Прикупљање информација   значи разговор са актерима и другим учесницима у
догађају уз вођење записника. Разговор треба да води неко од чланова тима,
педагог  или  психолог,  одељенски  старешина.  (Напомена:  У  образовно-
васпитном  систему  нема  места  за  истрагу  или  доказивање  злостављања,  о
постојању сумње се обавештавају надлежне службе.) Посебна пажња треба да
буде  обраћена  на  жртву  насиља  тако  што  ће  јој  се  омогућити  да  се  осећа
безбедно и да нема страх од освете ученика којима ће бити изречене мере. 

5. Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са
Тимом за заштиту,  са ПП службом,  директором,  дежурним наставником,  при
чему се анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите,
водећи  рачуна  о  принципу  поверљивости  и  најбољем  интересу  ученика.
Уколико  је  потребно,  обављају  се  консултације  са  службама  ван  установе



(Центар за социјални рад, здравствена служба). На основу консултација треба
донети  одлуку  о  начину  реаговања  и  праћења  и  одредити  улоге,  задатке  и
одговорности у самом поступању.

6. Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције:
позивају се родитељи и информишу о догађају, спроведеним консултацијама,
закључцима и предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере
заштите  ученика,  мере  даљег  васпитног  деловања);  уколико  је  потребно,
обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се
насиље десило). Подношење пријаве тим службама треба да буде у усменој и
писаној  форми, након што је са  родитељима обављен разговор (осим ако се
нису  одазвали  позиву  или  је  у  најбољем  интересу  дечије  безбедности  да
родитељи не буду укључени)

7. Праћење ефеката   предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих
актера у заједницу и успостављању односа сарадње и толеранције.

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
Запослени  у  школи  –  одељенски  старешина,  стручна  служба,  директор  –  у

обавези  су  да  воде  евиденцију  о  појавама  насиља.  Документацију  о  случајевима
насиља достављају  Тиму за  заштиту  ученика  од  дискриминације  и  насиља,  који  ту
документацију чува и периодично анализира учесталост, појавне облике и последице
насилних понашања, како би се пратило стање безбедности у школи.

6.1.2. Годишњи план рада Тима за заштиту ученика од
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,

превенције других о лика ризичног понашања и ор е против
трговине људима за школску 2022/2023.годину

ОПШТИ ЦИЉ: Учинити школску средину што безбеднијим  и подстицајнијим  местом за
све ученике и раднике школе.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:
       *Подстицање  и  развијање  климе  прихватања,толеранције  и  међусобног
уважавања.
       *Идентификација безбедносних ризика у школи.
       *Дефинисање поступака и процедура реаговања у ситуацијама дискриминације и
насиља.
       *Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима.
       *Успостављање система ефикасне заштите.
       *Партиципација ученика у организовању  и реализацији активности у заштити од
дискриминације и насиља.

ЗАДАЦИ ПРОГРАМА:



       *Информисање колектива и ученика о проблемима и случајевима дискриминације
и насиља.
       *Спровођење мера на превенцији и заштити ученика.
       *Успостављање вршњачке медијације и вршњачке едукације као ефикасних меха-
         низама превенције.
       *Систематско праћење и унапређивање нивоа безбедности, заштите и подршке 
         ученицима.
       *Комуникација са надлежним службама.

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НОСИОЦИ И 

САРАДНИЦИ
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Формирање тима за 
заштиту ученика од 
насиља, 
координатора и 
записничара

Август 
Директор, Педагошки 
колегијум, педагог Разматрање, анализа, 

договор

Израда Програма и 
плана заштите 
ученика од насиља

Август
Директор, Педагошки 
колегијум, педагог Анализа, дискусија, 

закључци

Упознавање нових 
чланова Тима и 
наставника са 
Посе ним 
протоколом и 
осталим 
подзаконским 
актима школе

Септем ар
Директор, педагог, 
чланови тима Упознавање, 

дискусија 

Час одељењског 
старешине посвећен 
правилима 
понашања у школи, 
као  и мерама 
заштите од КОВИДА-
19 у школској 
средини 

Септем ар 
Одељењске 
старешине 

Разговор са 
ученицима, предлози 
и сугестије 

О ука на 
Националној 
платформи „Чувам 
те“ -  „Улога установа
о разовања и 
васпитања у ор и 
против трговине 
људима“

Септем ар Наставници и стручни 
сарадници 

Онлајн о ука



Учешће у 
активностима 
поводом 
организације Дечије 
недеље

Окто ар

Наставници, ученици, 
стручни сарадници Предавања, 

концертне 
активности, 
радионице

О ележавање 
Европског дана 

ор е против 
трговине људима

Окто ар
Ученици, наставници, 
стручни сарадници Радионица 

Радионица у циљу 
превенције 
дискриминације

Новем ар 
Ученици, наставници, 
стручни сарадници Радионица 

 
О ележавање 
важних датума 

Током
школске
године

Одељењске 
старешине, 
наставници, стручни 
сарадници 

Организовање 
пригодних активности

Праћење активности 
(едукација) на 
Националној 
платформи за 
превенцију насиља у 
школама „Чувам те“

Током
школске
године

Наставници, 
стручни сарадници О уке

Сарадња са 
институцијама и 
организацијама 
(Центар за социјални
рад, Диспанзер за 
ментално здравље, 
МУП, невладине 
организације) 

Током
школске
године,

превентивн
о и по

потре и

Директор, педагог Сарадња, саветовања,
предавања, три ине

Вршњачка едукација
Током

школске
године, по

потре и

Тим, одељењске 
старешине

Формирање 
Вршњачког тима, 
само уколико се 
укаже потре а

О ележавање 
Међународног дана 

ор е против 
вршњачког насиља – 
„Дан розих мајица“

Фе руар 

Педагог – 
координатор Тима
Ученици, наставници, 
стручни сарадници

Креативна активност 
(радионица, три ина, 
песма...)

Упознавање и 
поштовање 
различитости и 
неговање културе 
понашања у оквиру 
васпитно-о разовних

У току
школске
године

Чланови тима, 
наставници, 
одељењске 
старешине, директор

Наставне  и 
ваннаставне 
активности, 
манифестације, 
наступи, акције, 
едукације



активности
Превенција осталих 
о лика ризичног 
понашања – 
„Пушење или 
здравље“

Април
Ученички парламент, 
стручни сарадници Радионица 

Развијање свести о 
важности заштите 
ученика од насиља 

У току
школске
године

Чланови тима,  
наставници, директор

Наставне и 
ваннаставне 
активности, састанци 

Организовање
активности  у  оквиру
пројекта  „Мај  месец
музике“

Мај 
Директор, наставници

Неговање 
интеркултуралности 
кроз ваннаставне 
активности, концерте,
семинаре, такмичења

Сарадња са 
постојећим 
тимовима у школи 
(за школско развојно
планирање, за 
самовредновање, 
стручним тимом за 
ИО и др.)

У току
школске
године

Чланови Тимова
Састанци, активности 
у школи и ван ње 

Сарадња свих 
кључних носилаца 
превенције насиља 
(Савет родитеља, 
Школски од ор, 
Ученички парламент,
Наставничко веће) 

У току
школске
године

Директор, 
представници Савета 
родитеља, Школског 
од ора, Ученичког 
парламента, чланови 
тима

Састанци 

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ

Сви  запослени у  школи морају  реаговати  у  случају  дешавања или постојања
сумње да се дискриминаторно понашање или насиље дешава. Интервентне активности
спроводе  се  по  потре и,  у  току  школске  године.  Редослед  поступака  у  случају
интервенције:

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ

Заустављање дискриминаторног 
понашања или насиља

Сви радници школе

Процена  нивоа  ризика  (проверавање
информација,  смиривање  учесника,
о авештавање  и  позивање  родитеља,
прикупљање релевантних информација и
консултације)

Одељењске старешине,  педагог,  Тим за
заштиту ученика



Информисање надлежних служ и 
- Здравствени центар
- МУП
- Центар за социјални рад
- Развојно саветовалиште 

Сви наставници који су тог дана у школи,
педагог, чланови Тима

Заштитне мере:
- индивидуални разговори са 

ученицима
- индивидуални разговори са 

родитељима или осо ама од 
поверења

- израда плана заштите извршиоца 
дискриминације или насиља

- израда плана заштите 
дискриминисаног лица или жртве 
насиља 

- израда плана заштите сведока 
- индивидуални разговори са 

запосленим или трећим лицем у 
установи

- о авештавање надлежне школске 
управе

Стручни сарадник – педагог,
 одељењске старешине,
 Тим за заштиту ученика од насиља,
 директор

Праћење  ефеката  предузетих  мера  и
активности  и  планирање  заштите  и
других активности установе 

Одељењске старешине, стручна служ а –
педагог, Тим за заштиту ученика 

На мена:  У  школској  2022/2023.години  активности  Тима  за  заштиту  ученика
одвијаће се у складу са мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и
средње школе и препорукама за ез едан повратак у школе током трајања пандемије
COVID -19, као и у зависности од тока епидемије и начина организације наставе током
школске године. 

6.2. Го ишњи лан и ро рам ра а Тима за уна ређивање
квали е а и развој ус анове за школску 2022/2023. о ину

Тим за о ез еђивање квалитета рада установе у  школској  2022/2023.  години
авиће се унапређивањем рада установе кроз различите активности.

 У циљу што ољег сагледавања стања и давања препорука за унапређивање у
свим сегментима школског живота и рада, тим ће координисати свим активностима
које предузимају стручни органи, тимови и педагошки колегијум. 

Као  и  претходне  године  и  у  току  школске  2022/2023.године  Тим  за
унапређивање  квалитета  и  развој  установе  ће  нај лижу  сарадњу  остварити  са
Педагошким колегијумом и Тимом за самовредновање рада школе. 

Акциони план Тима за унапређивање квалитета и развој  установе за школску
2022/2023.годину  сачињен  је  на  основу  Извештаја  Тима  за  самовредновање  рада
школе  за  школску  2021/2022.годину,  сарадње  са  осталим  тимовима  школе,  као  и



уоченим  потре ама  за  одржавањем  континуитета  унапређивања  квалитета  рада
установе. 

На омена: Акциони план у току наредне школске године реализоваће се према
динамици  рада  школе  у  зависности  од  тока  епидемиолошке  ситуације  у  вези  са
пандемијом  вируса  COVID-19.  Тако  ће  неке  активности  ити  организоване  кроз
непосредан рад у школи, док ће неке ити организоване путем онлајн апликација, у
зависноти од одвијања епидемиолошке ситуације.

АКТИВНОСТИ ЦИЉ
ВРЕМЕ

РЕАЛИЗА-
ЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗА-

ЦИЈЕ

НАЧИН И
ПРАЋЕЊЕ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Организација 
о-в рада у складу са 
стручним 
упутствима 
Министарства 
просвете и Тима за 
праћење и 
координисање 
примене 
превентивних
 мера у
раду школа

Одржавање 
квалитета 
наставе на 
високом нивоу

Током
године

Директор, 
наставници, 
стручни 
сарадници, 
стручни и 
саветодавни
органи, 
тимови и 
стручни 
активи

Анализа 
записника и 
извештаја, 
педгошке 
документације 
и непосредно 
праћење 
наставног 
процеса

Реализација 
угледних часова

Унапређивање
квалитета
наставе 

Током 
године 

Наставници,
стручни
сарадници

Анализа  часова
и  припрема
наставника,
записници
тимова

Израда правилника 
о похваљивању и 
награђивању 
ученика и 
наставника

Промовисање и 
награђивање 
резултата 
ученика и 
наставника

Током
године

Стручна
већа,
Педагошки
колегијум  

Увид у 
Правилник о 
похваљивању и
награђивању 
ученика и 
наставника

Промовисање 
успеха сваког 
појединца (ученика,
наставника...) као 
успеха школе

Истицање и 
похваљивање на
Наставничком 
већу, путем 
медија, на 
родитељским 
састанцима, 
седницама 
стручних органа 
и приликом 
јавних наступа 
ученика и 
наставника

Током
године

Директор,
наставници,
стручни
сарадници

Увид у школску 
документацију, 
захвалнице, 
увид у ФБ 
страницу 
школе, 
фотографије, тв
записи 



Укључивање већег 
роја ученика у 

ваннаставне 
активности 
(концерти, јавни 
наступи...)

Подстицање 
мотивације код 
ученика са 
сла ијим 
успехом са 
циљем 
поправљања 
успеха 

Током
године 

Одељењске
старешине,
педагог 

Увид и анализа 
програма 
ваннаставних 
активности 
(концерата, 
јавних 
наступа...), ФБ 
страница школе

О ука од јавног 
интереса „Етика и 
интегритет“ 

Спречавање 
корупције и 
јачање 
интегритета

Током
године 

Директор,
секретар,
сви
запослени 

Записници и 
извештаји Тима
за професиона-
лни развој и 
стручно 
усавршавање 
наставника,
Сертификати 
ЗУОВ-а

О уке од јавног 
интереса
„Дигитална 
учионица-дигитално
компетентан 
наставник“ 

„Реализација  нових
програма  наставе  и
учења
оријентисаних
према исходима“

Наставак 
едукације 
наставника за 
квалитетно 
коришћење 
информационо-
комуникационих
технологија и 
дигиталних 
медија у настави
и за увођење 
иновативних 
метода наставе, 
учења и 
оцењивања 
ученика

Током
године 

Наставници 
који нису 
похађали 
о уке 

Записници и 
извештаји Тима
за професиона-
лни развој и 
стручно 
усавршавање 
наставника,
Сертификати 
ЗУОВ-а

Праћење 
напредовања и 
постигнућа ученика

Поштовање 
индивидулних 
карактеристика 
ученика и 
прилагођавање 
начина рада, 
постизање 
постављених 
циљева, 
стандарда и 
исхода

На крају 
првог и 
другог 
полугоди-
шта

Одељењске
старешине,
руководиоц
и
одељењских
већа,
стручни
сарадници 

Педагошка 
документа-
ција, дневници 
о разовно-
васпитног рада,
извештај о 
успеху ученика



6.3. ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ И
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ

Професионални развој је  сложен процес који подразумева стално развијање
компетенција наставника (инструменталне наставе и теоретских предмета) и  стручних
сарадника ради квалитетнијег обављања посла и унапређивање развоја деце и ученика
и  нивоа  постигнућа.  Стручно  усавршавање представља  стални,  плански  и
систематизовани  процес  којим  се  обезбеђује:  стицање  нових  и  што  савременијих
педагошких, психолошких, методичких и дидактичких знања и усавршавање тих знања
до  нивоа  њихове  примене  у  раду  са  ученицима  и  родитељима  ученика,  стално
праћење нових достигнића у струци, продубљивање и развој стеченог знања. Зато је и
стручно  усавршавање  обавезни  део  професионалног  развоја  запослених,  којим  се
сматра  стицање  нових  и  усавршавање  постојећих  компетенција  важних   за
унапређивање квалитета васпитно-образовног рада.

Задаци Тима за професионални развој и стручно усавршавање:
- Упућивање запослених на професионално усавршавање
- Јачање компетенција наставника
- Израда плана стручног усавршавања 
- Обавештавање наставника о актуелним семинарима
- Праћење и бодовање стручног усавршавања
- Организација одржавања семинара у школи
- Праћење рада приправника

6.3.1. Годишњи план рада Тима за професионални развој и
стручно усавршавање 

Активности – садржај рада Начин 
реализације

Носиоци 
активности

Време 
реализације



- План рада тима и договор о
садржају и динамици  рада
-Прикупљање информација 
и израда распореда о 
одржавању угледних часова, 
часова тематске  и пројектне 
наставе
-Анализа одо рених 
програма о уке из важећег 
каталога и предлог програма
за о уку наставника за 
текућу школску годину
- О ука на Националној 
платформи „Чувам те“ -  
„Улога установа о разовања 
и васпитања у ор и против 
трговине људима“

-састанак
-анализа
-дискусија
-прикупљање 
информација
-разговор
-онлајн о ука

-координатор 
Тима-
-чланови Тима
-представници 
стручних већа
-чланови Тима за 
заштиту од насиља
-наставници -септем ар

-О ука „Етика и интегритет“ -онлајн о ука

-секретар школе
-директор
-сви запослени
-ЗУОВ

-током 
године

- О ележавање Дечије 
недеље
-О ележавање Европског 
дана ор е против трговине

 -радионице
-наставници
-стручни сарадници
-ученици -окто ар

-Реализација колоквијума и 
смотри
-Реализација угледних часова
-Реализација интерних 
часова

-излагање
-анализа
-разговор
-дискусија

-представници 
стручних већа
-наставници
-педагог

-новем ар

- Реализација концерата по 
разредима 
-Реализација угледних часова
-Реализација Новогодишњег 
концерта
-Реализација Интерних 
часова

-анализа
-разговор
-дискусија

-наставници
-представници 
стручних већа
-педагог

-децем ар

-О ележавање  Светосавске 
недеље
-Извештај о раду Тима

-дискусија
-писани 
извештаји

-координатор  
Тима
-чланови Тима
-наставници

-јануар

 -О ележавање 
Међународног дана ор е 
против вршњачаког насиља 
– Дана розих мајица“

-радионица -наставници
-ученици
-стручни сарадници

-фе руар

-Реализација угледних 
часова

-размена 
искустава

-координатор  Тима
-чланови Тима

-март



-Реализација 
Осмомартовског концерта

-излагање
-анализа
-разговор

-наставници
-ученици
-представници 
стручних већа
-педагог

-Међународно такмичење - 
Врање
-Реализација угледних часова
-Реализација интерних часова

-састанак
- размена 
искуства
- анализа
- дискусија

-наставници
-представници 
стручних већа
-педагог

 -април

- Манифестација „Мај месец 
музике“

-састанак
-анализа

-директор 
-наставници
-стручни сарадници -мај

-Размена искуства са 
семинара
-Извештај о остваривању 
програма стручног 
усавршавања и раду Тима

-састанак
-писани 
извештаји
-анализа
-извештавање

-координатор  
Тима
-чланови Тима
-представници 
стручних већа

-јун

Наставници  који  нису  завршили  похађање  следеће  две  о уке од  јавног  интереса
поново су пријављени у ЗУОВ за ове програме:
- „Реализација нових програма наставе и учења оријентисаних према исходима“
- „Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник“
Предлози акредитованих семинара  и стручних скупова:

 Од првих нота до концертног подијума (каталошки рој 984, К3П3, 16 одова)
 Клавирске школе за почетнике у нашем данашњем музичком школству 

(каталошки број 969, 8 бодова, К2П3)
 Корелација наставе солфеђа са инструменталном наставом ( 8 бодова, К1П3)
 Квалитетна комуникација са родитељима предуслов за успешну афирмацију 

предиспозиција у уметничкој школи (8 бодова, К4П3)
 Усмеравање онлајн активности ученика (кат. број 89, 8 бодова, К3П1)
 Промоција креативности у реализацији наставног процеса у музичким школама 

(редни рој 1067, организатор ЗМБШ)
 Педагошка документација није административни посао (каталошки рој 559)
 Управљање тимовима (каталошки рој 542)

Напомена:  У школској 2022/2023.години активности Тима за професионални развој и
стручно  усавршавање  одвијаће  се  у  складу  са  мерама  заштите  здравља  ученика  и
запослених за основне и средње школе и препорукама за безбедан повратак у школе
током трајања пандемије COVID-19,  kao и у зависности од тока епидемије и начина
организације наставе током школске године.



6.4. ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
И ПРЕДУЗЕТНИШТВО  ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

Међупредметне компетенције су комбинација интегрисаних знања, вештина
и  ставова  који  су  потрбни  свакој  особи  за  лично  испуњење  и  развој,  друштвено
укључивање и  запошљавање –  ПРИПРЕМА ЗА ЖИВОТ.  Оне се постижу сарадњом и
координацијом активности више наставника, тј. предмета и иновирањем начина рада
на  часу.  У  односу  на  предметне  компетенције,  међупредметне  компетенције
представљају корак више у разумевању градива и примени наученог, а одговорност за
њихово развијање носе сви наставници и школски предмети.

Сваки час је прилика да се ради на кључним компетенцијама , а то се постиже
стављањем ученика у ситуације које траже да интегришу знања, повезују садржаје из
различитих области и личног искуства и примењују већ научено.

У нашој образовној пракси дефинисано је  једанаест кључних и међупредметних
компетенција:

1. Компетенција за целоживотно учење
2. Вештина за живот у демократском друштву
3. Естетска компетенција
4. Вештина комуникације
5. Одговоран однос према раду
6. Одговоран однос према здрављу
7.Предузетничка компетенција
8. Рад са подацима и информацијама
9. Решавање проблема
10. Вештина сарадње
11. Дигитална компетенција

6.4.1. Годишњи план  рада Тима за развој међупредметних
компетенција и предузетништво

Активности Носиоци активности Време
реализације

-Формирање Тима

-Израда програма рада

-Подела  задужења

-Дефинисање пројеката за развој 
међупредметних компетенција и 
предузетништва( тематски дан, приред е-
концерти, пројектна настава...) 

-Директор школе

-Чланови Тима

-Координатор Тима

- Педагошки колегијум

Август,
септем ар

Промоција ре узе ниш ва: 

- Организација концерата ученика 

-Наставници
инструменталне

наставе и теоретских



(Новогодишњи, Осмомартовски, концерти по
разредима и др.)

-Интерни часови

-Организација Међународног такмичења - 
Врање 

-Манифестација „Мај месец музике“

-О ележавање Светосавске недеље

-Концерт поводом промотивног дана школе 
(Светски дан музике)

предмета

-Ученици

-Чланови Тима
Координатор Тима,

- Стручни сарадници

Током
године

Планирање и реализација ројек не
нас аве:

-Састанак са наставницима теоретских 
предмета и инструменталне наставе-идеје за 
пројектну наставу

-Планирање пројектне наставе-динамика, 
садржаји, продукти,носиоци

-Реализација планиране пројектне наставе 
(тимски рад ученика и наставника у 
осмишљавању текста и музике за песму 
поводом о ележавања  Дечије недеље)

-Наставници
инструменталне

наставе и теоретских
предмета

-Ученици

-Чланови Тима
Координатор Тима,

Стручни сарадници

Током
године

Планирање и реализација ема ске 
нас аве    -Састанак са  члановима 
Педагошког колегијума у циљу планирања 
тематске наставе - садржаји, динамика и 
носиоци

-Реализација тематске наставе

-Наставници 
инструменталне 
наставе и теоретских 
предмета

-Ученици

-Чланови Тима 
Координатор Тима

Септем ар 

Током
године

Развијање међу ре ме них ком е енција 
ученика и нас авика

- Реализација радионице у циљу 
унапређивања међупредметих компетенција 
ученика Одговоран однос према здрављу – 
„Пушење или здравље“

-Реализација и анализа угледних часова на 
нивоу стручних већа

-Педагог

- Наставници
инструменталне

наставе и теоретских
предмета

-Ученици

Април 

Током
године



-Развијање међупредметних компетенција 
коришћењем интернет платформи у 
наставном процесу 

-Чланови Тима
Координатор Тима

Напомена:  У школској  2022/2023. години активности Тима за међупредметне
компетенције  и  предузетништво  одвијаће  се  у  складу  са  мерама  заштите  здравља
ученика и запослених за основне и средње школе и препорукамаза безбедан повратак
у школе током трајања пандемије COVID-19,  кao и у зависности од тока епидемије и
начина организације наставе током школске године.

6.5. Го ишњи лан и ро рам ра а Тима за инклузивно
о разовање за школску 2022/2023. о ину

На састанку тима, одржаном 24.08.2022. године,  уследио је договор о изради
новог  Годишњег  плана  рада  тима  за  Инклузивно  образовање.  Тим  чине:  Марија
Марковић –  координатор тима,  наставник  теоретских  предмета,  Срница  Радуловић,
наставник  хармонике,  Стефан  Ристић,  наставник  клавира,  Драгана  Младеновић,
наставник  клавира,  Марија  Динов,  наставник  клавира,  Јелена  Грујић,  педагог  и
представник Савета родитеља.

У музичкој  школи „Стеван Мокрањац” у Врању у школској  2022/2023. години
наставља  се  са  израдом  педагошког  профила  и  плана  индивидуализације  у  циљу
отклањања физичких и комуникацијских препрека ученика четвртог разреда клавира у
класи  Марије  Динов.  Уколико  се  јави  потреба  примене  ИОП-а,  Тим  ће  израдити
конкретни план за одређеног ученика у циљу унапређивања квалитета живота ученика
са тешкоћама у учењу, сметњама у развоју, инвалидитетом, као и ученика из социјално
нестимулативних средина и изузетно обдарених ученика.

У  складу са  задацима школског  програма инклузивног образовања,  Тим ће у
школској  2022/2023.  години, одржати пет састанака (на почетку школске године,  на
крају првог тромесечја и полугодишта, на крају трећег тромесечја и на крају школске
године) ради анализа актуелне школске ситуације и идентификације деце која могу
евентуално остварити право на ИОП. Сходно препознатим потребама, Тим ће пружити
помоћ у изради, примени и евалуацији ИОП - а у складу са Правилником о ближим
упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план („Службени гласник
РС”, број 76/10) од 22.октобра 2010. године и другим законским прописима. У складу са
текућим околностима, Тим ће ускладити број састанака, њихову динамику и садржај у
сарадњи са наставницима, директором, педагогом и са родитељима.

Напомена:  У  школској  2022/2023.години  активности  Тима  за  инклузивно
образовање  одвијаће се у складу са мерама заштите здравља ученика и запослених за
основне и средње школе и препорукама за безбедан повратак у школе током трајања
пандемије  COVID-19,  кao  и  у  зависности  од  тока  епидемије  и  начина  организације
наставе током школске године.

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ
НОСИОЦИ И САРАДНИЦИ НАЧИН 

РЕАЛИ-
ЗАЦИЈЕ



Формирање Стручног  
тима за инклузивно 
образовање на нивоу 
школе

септембар

Директор именовање 
чланова

Идентификација ученика 
из осетљивих група и 
талентованих ученика

октобар,
новем ар

одељењске старешине,
родитељи, педагог дискусија

 
Формирање подтимова за 
израду ИОП-а

током
године/ по

потреби

чланови тима,
одељеске старешине

наставници
родитељи

анализа, 
именовање

Прикупљање података за 
израду педагошких 
профила

током
године/ по

потреби

чланови тима, родитељи разговор,
анализа

Праћење реализације ИОП-а током
године/ по

потреби

чланови тима, стручна
већа, педагошки

колегијум анализа

Ревизија ИОП-а по потреби током 
године

чланови тима, стручна
већа, педагошки

колегијум анализа

План обуке наставника за 
инклузивно образовање

током 
године/по 
потреби

директор, чланови 
тима

 похађање   
 семинара

Праћење реализације Плана 
рада тима

током
године

чланови тима,
педагошки
колегијум

 подношење
извештаја,

дискусија
 Сарадња тима са стручним    
већима током

године

чланови тима, чланови
стручних већа разговор

Сарадња са Педагошким 
колегијумом током

године

чланови тима, 
директор

подношење
   извештаја,
   анализа

Примена законских 
одредаба о инклузивном 
образовању

  
  током
године

директор,
секретар школе

примена 
правилника

6.6. Го ишњи лан ра а С ручно  ак ива за развој школско
ро рама 

План Стручног актива за развој школског програма за школску 2022/2023. годину
сачињен је на основу анализе постигнућа у претходној школској години и евалуације
постигнутих резултата где су уочени неки недостаци у вези са праћењем и вођењем
педагошке документације (индивидуалне припреме наставника).



Даљим радом на унапређењу, изменама и допунама Школског програма тим ће
радити у складу са тенденцијом ка осавремењивању педагошких активности. Посебан
акценат биће на сарадњи са Стручним активом за развојно планирање. У овој школској
години планирано је неколико састанка (на класификационим периодима).

На омена:  Активности  из  акционог  плана  реализоваће  се  у  складу  са
епидемиолошком  ситуацијом  у  вези  пандемије  вируса  COVID  -19 и  са  мерама  и
упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

АКЦИОНИ ПЛАН  АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Теме - Активности Време Носиоци и 
сарадници

Начин 
реализације

Усвајање  сугестија  и  планова
актива  и   чланова  педагошког
колегијума за наредни период

Септембар Чланови  актива,
Педагошки
колегијум

Састанак 

Сарадња  са  свим  тимовима  и
активима школе

Током
школске
године

Чланови  актива  и
тимова

Анализа
записника,изве
штаја  и  друге
педагошке
документације

Праћење  реализације
Школског програма

Током
године

Чланови  актива,
Педагошки
колегијум

Праћење

Анализа  реализације  школског
програма

Јануар-мај Чланови
актива,Педагошки
колегијум

Праћење

Евалуација  реализације  рада
актива

Јануар-јун Чланови
актива,Педагошки
колегијум

Анализа

Планови и сугестије о 
остваривању школског 
програма у наредном периоду

Јун-август Чланови
актива,Педагошки
колегијум

Предлози
чланова
Стручних већа

6.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ

          Развојни план школе представља радни документ који је израђен на почетку
школске  2020/2021.  године  а  примењиваће  се  до  септем ра  2025.године.  Он  се
заснива на анализи тренутног стања у  коме се школа налази,  процењујући како ће
текући трендови, као и фактори који ће деловати у удућности, утицати на школу. Овај



план успоставља приоритете и циљеве у процесу по ољшања рада школе и сачињен је
на основу докумената проистеклих из:

 Анализе стања у школи коју је о авио Стручни актив за развојно планирање;
 Самовредновања и вредновања рада школе у претходном периоду;
 Годишњих извештаја о реализацији претходног Развојног плана (Стручни актив

за развојно планирање);
 Извештаја о спољашњем вредновању квалитета рада школе.
У наредним та елама приказан је Акциони план за школску 2022/2023. годину за

приоритетне о ласти. 

На омена:  Активности  из  акционог  плана  реализоваће  се  у  складу  са
епидемиолошком  ситуацијом  у  вези  пандемије  вируса  COVID  -19 и  са  мерама  и
упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

6.7.1. Акциони план за школску 2022/2023. годину 
Приоритетна о ласт: ПРОГРАМИРАЊЕ, ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ

Правилно и 
редовно вођење 
документације 
(планови, 
програми, 
записници, 
извештаји)

Практична примена
правила 
планирања, 
програмирања и 
извештаја (Стручна 
већа, Тимови, 
Стручни активи)

Руководиоци
Стручних 
већа 
Стручних 
актива и 
тимова 

Током
године

Записници  са
седница
Стручних већа,
актива,
тимова,
извештаји 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Настава и учење

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ

Упутити 
наставнике о 
значају 
формативног 
оцењивања 

Редовно вођење 
педагошке 
документације, 
са акцентом на 
вођење 
педагошке 
свеске

Директор, 
стручни 
сарадник – 
педагог, 
предметни 
наставници

У току сваке 
школске 
годинe

Анализа 
педагошке 
документације

Наставак О уке ЗУОВ-а ЗУОВ, У току Записници и 



едукације 
наставника за 
квалитетно 
коришћење 
информационо-
комуникационих
технологија и 
дигиталних 
медија у настави
и за увођење 
иновативних 
метода наставе, 
учења и 
оцењивања 
ученика

„Дигитална 
учионица-
дигитално 
компетентан 
наставник“ 
„Реализација 
нових програма 
наставе и учења 
оријентисаних 
према 
исходима“

Директор,
Наставници, 
Стручни 
сарадници 

школске 
године

Почетак 
школске 
године 

извештаји 
Тима за 
професиона-
лни развој и 
стручно 
усавршавање 
наставника,
Увид у наствни
процес
Праћење рада 
у онлајн 
учионици

Израда плана 
реализације 
угледних часова,
пројектне и 
тематске 
наставе 

-Реализација 
припремљених 
угледних часова 
применом 
савремених 
о лика и метода 
рада 
-Реализација 
пројектне и 
тематске наставе
-Укључивање 
ученика у 
планирање и 
реализацију 
угледних часова,
пројектне и 
тематске наставе

Стручна већа,
Тим за 
професионал
ни развој и 
стручно 
усавршавање 
наставника,
Педагошки 
колегијум,
Наставници 
Стручни 
сарадници
Ученици

Септем ар
(планирање)

Током
године
(реализација)

Јун (израда 
извештаја)

Анализа 
планова 
Стручних већа 
и припрема 
наставника
Посматрање и 
анализа 
реализованих 
часова, 
пројектне
и тематске 
наставе

Детаљна 
анализа и 
вредновање 
наставног 
процеса 

Самовреднова-
ње приоритетне 
о ласти 
НАСТАВА И 
УЧЕЊЕ

Тим за 
самовредно-
вање

Током
школске
године

Извештај Тима
за 
самовреднова-
ње

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: О разовна постигнућа ученика

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ

Праћење и 
анализа 
општег успеха 

- Анализа 
резултата 
ученика на крају 

Стручна већа, 
предметни 
наставници, 

На крају 
класифи-
кационих 

- Увид у записнике 
Стручних већа



ученика и 
предузимање 
мера за 
унапређивање 

класификациони
х периода; 

- Укључивање 
ученика у 
допунску и 
додатну наставу 
у односу на 
резултате 
анализе; 

- Примена 
индивидуализац
ије у редовној 
настави

педагог периода 
сваке 
школске 
године 

- Анализа извештаја 
о успеху ученика

- Увид у евиденцију 
дневника 
образовно-
васпитног рада о 
реализацији 
допунске и додатне 
наставе

- Увид у педагошке 
свеске

Праћење и 
анализа  
учешћа 
ученика на 
такмичењима 
и јавним 
наступима

- Индивидуално 
праћење учешћа
ученика на 
такмичењима и 
јавним 
наступима

- Прилагођавање
програма и 
метода рада у 
циљу развијања 
потенцијала 
ученика

Одељењске 
старешине и 
предметни 
наставници

У току 
сваке 
школске 
године

 

- Увид у евиденцију 
о оствареним 
резултатима на 
такмичењима

- Увид у евиденцију 
дневника 
образовно-
васпитног рада о 
реализацији јавних 
наступа и наградама
ученика

Припрема 
ученика 
завршних 
разреда за 
полагање  
завршног и 
матурског 
испита

- Организација и 
вођење 
евиденције о 
припремној 
настави;

- Избор теме и 
програма;

- Организовање 
преслушавања и 
консултација на 
нивоу Стручних 
већа

Стручна већа, 
предметни 
наставници

Друго 
полугоди-
ште 

- Увид у дневник 
образовно-
васпитног рада;

- Увид у записнике 
са полагање 
завршних и 
матурских испита

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Подршка ученицима

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И



АКТИВНОСТИ ВРЕДНОВАЊЕ

-Развијати 
социјализацију и
тимски дух 
ученика 
-Промовисати 
здраве стилове 
живота

- Организација и 
учешће на јавним 
наступима
- Организација посета 
концертима 
- Организација 
радионице у 
промовисања здравих 
стилова живота 
„Пушење или 
здравље“
 за чланове УП-а

Директор, 
наставници, 
ученици, 
стручни 
сарадници, 
Ученички 
парламент,
Родитељи 

У току 
школске 
године

Април 

Анализа 
извештаја 
тимова, 
стручних 
актива, 
стручних већа,
летописа 
школе, увид и 
праћење 
званичног 
сајта школе и 
FB налога

Анкетирати 
ученике о 
интересовањи-
ма за 
ваннаставне 
активности

Израда анкете и 
анкетирање ученика

Педагог,
Одељењске 
старешине 

Јун
О рада и 
анализа 
анкета 

Подстицати 
професионални 
развој ученика, 
односно 
каријерно 
вођење и 
саветовање

- Информисање 
ученика средње школе
и завршног разреда 
ОМШ о могућим 
запослењима, свету 
рада и могућностима 
око даљег школовања
- Анализа уписа 
ученика у СМШ и на 
факултете
- Дељење флајера  са 
корисним 
информацијама у вези 
професионалне 
оријентације

Одељењске 
старешине, 
педагог

Друго 
полуго-
диште

Саветодавни 
индивидуалн
и разговори, 
записници и 
извештаји о 
реализованим
активностима

Идентификација 
ученика из 
осетљивих 
група, ученика 
којима је 
потре на 
додатна 
подршка и 
надарених и 

- Уочавање про лема 
код ученика од стране 
наставника и 
родитеља
- Уочавање 
талентованих ученика 
на предлог 
наставника, стручних 
већа
-По потре и израда 

Тим за ИО, 
Одељењске 
старешине, 
стручни 
сарадник – 
педагог, 
родитељи, 
стручна већа

У првом 
класи-
фикаци-
оном 
периоду 
и током 
године

Посматрање и
праћење 
ученика, 
евиденција 
наставника у 
дневницима 
о-в рада, 
записници 



талентованих 
ученика

плана 
индивидуализације и 
ИОП-а

тима за ИО

Координирани 
рад Тима за 
заштиту ученика 
од дискримина-
ције, насиља, 
злостављања и 
занемаривања

-Израда годишњег 
плана рада Тима 
-Континуирана 
примена Правилника о

ез едности ученика и
Посе ног протокола за
заштиту
- Сарадња свих 
кључних носилаца 
превенције насиља –
-О ележавање 
Европског дана ор е 
против трговине 
људима
- О ележавање 
Међународног дана 

ор е против 
вршњачког насиља – 
„Дан розих мајица“ 
-Радионица у циљу 
превенције 
дискриминације

Тим за 
заштиту 
ученика, 
директор, 
наставници, 
стручни 
сарадници, 
помоћни 
радници, 
Ученички 
парламент

У току 
године

Окто ар 

Фе руар 

Записници и 
извештаји 
Тима за 
заштиту 
ученика

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Етос

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ

Промовисати
и 
награђивати 
резултате 
ученика и 
наставника

-Израда правилника о 
похваљивању и 
награђивању ученика и 
наставника

-Истицање и 
похваљивање на 
Наставничком већу, 
путем медија, на 
родитељским 
састанцима, седницама 
стручних органа и 
приликом јавних наступа 
ученика и наставника

- Додела награда 

Директор, 
Стручна већа,
Наставници 

У току 
школске 
године

Записници са 
седница 
Наставничког 
већа и 
стручних 
органа школе,
евиденција о 
постигнућима 
ученика и 
наставника, 
фотографије и
видео записи



ученицима у облику 
посебних диплома, 
уверења, књига и 
музичке опреме 
(метроном, дискови, 
ноте...)

- Пружање могућности 
наставницима који 
постижу резултате да 
буду чланови жирија на 
такмичењима која се 
организују на локалном 
нивоу и шире

Континуиран
о спроводити
програм 
заштите од 
насиља од 
стране свих 
актера 
школског 
живота

Превентивне активности 
у оквиру Тима за заштиту 
– радионице у циљу 
превенције 
дискриминације, 
трговине људима, 
насиља и других о лика 
ризичног понашања 
(пушење)

Директор, 
Наставници,
Стручни 
сарадници

У току 
школске 
године

Записници и 
извештаји 
Тима за 
заштиту 
ученика, 
извештаји о 
реализацији 
наставних и 
ваннаставних 
активности

Промоција 
школе у 
широј и ужој 
заједници

- Медијски пропраћено 
учешће школе у 
о ележавању итних 
датума, манифестаци-
јама, такмичењима

- Гостовање у тв 
емисијама 

- О јаве на званичном 
сајту и FB страници 
школе и града

Запослени у 
школи – 
директор, 
наставници, 
стручни 
сарадници, 
ученици

У току 
школске 
године 

Фотографије, 
видео записи,
о јаве на сајту
и FB страници 
школе и 
града, 
летопис  
школе

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ: Организација рада школе, управљање људским и
материјалним ресурсима

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ ПРАЋЕЊЕ И
ВРЕДНОВАЊЕ

Легализација 
о јекта 
(концертне 
сале)

- Повезивање са 
надлежним 
институцијама ради
до ијања потврде о
легализацији 

Директор и 
секретар 
школе

У току 
године

Увид у 
документацију 
о легализацији 
о јекта



(наставак процеса 
легализације)

-Сређивање 
старих 
инструмената и 
музичке опреме
-На авка остале 
опреме 
-Израда уговора
о коришћењу 
инструмента - 
клавира

- Прикупљање 
понуда
- Сређивање старих
инструмената, 
музичке опреме 
-Куповина лап топа,
штампача и копир 
апарата
-Преношење и 
сређивање клавира
 

Директор,
секретар

У току 
године

Анализа 
извештаја

Праћење 
званичних 
сајтова 
Министарства 
просвете, 
локалне 
самоуправе, 
невладиних 
организација, 
ам асада и др. 
ради 
укључивања у 
националне и 
међународне 
пројекте

- Анализа 
понуђених 
конкурса и ода ир
- Аплицирање на 
конкурсима за 
учешће у 
пројектима
- Укључивања у 
реализацију 
пројеката

Директор, 
стручни 
сарадници и 
наставници

У току 
године

Анализа 
пројектне 
документације

Рад на 
реализацији и 
развијању 
постојећих 
пројеката и 
израда нових

- Прикупљање 
понуда за актуелни 
пројекат „Мај 
месец музике“ 
- Израда програма 
са музичким 
новинама 
- Реализација 
манифестације
- Праћење конкурса
за израду пројеката
- Прерастање 
„Такмичења малих 
пијаниста“ у 
такмичење осталих 
инструмената на 
међународном 

Директор, 
стручни 
сарадници и 
наставници
Педагошки 
колегијум, 
стручна већа

У току 
године

Анализа 
пројектне 
документације

Увид у 
правилник и 
резултате 
такмичења



нивоу 

Направити 
Годишњи план  
рада и Извештај
Тима за 
професионални 
развој и стручно
усавршавање 

Праћење
реализација
активности
предвиђених
планом 

Тим за 
професионалн
и развој и 
стручно 
усавршавање 

Септе-
м ар

У току 
године

Јун 

Увид у 
годишњи план 
Тима за 
професионални
развој и 
стручно 
усавршавање и 
анализа 
извештаја

Континуирана 
сарадња са 
наставницима  
Гимназије и 
осталих 
средњих школа,
размена 
информација од
значаја за 
о разовање 
ученика, са 
основним 
школама и 
предшколским 
установама

-Заједничко 
праћење 
постигнућа ученика
-Размена 
информација у вези
са свим питањиима
који се тичу живота 
школе 
-Прављење и 
прилагођавање 
распореда у односу
на о авезе у 
редовној школи
-Организација 
заједничких 
активности са 
основним, 
средњим школама 
и предшколским 
установама
-Промотивне 
активности 
наставника и 
ученика у основним
школама

Директор,
одељењске
старешине, 
остали
наставници,
педагог,
ученици

У току 
школске 
године 

Анализа 
школске 
документације

Континуирана 
сарадња са 
свим 
релевантним 
установама на 
локалном и 
државном 
нивоу

-Повезивање са 
Министарством 
просвете ради 
информисања и 
консултација о 
свим итним 
питањима 
- Повезивање са 
установама на 

Директор, 
наставници и 
представници 
свих 
релевантних 
установа

У току 
године 

Увид у летопис 
школе, 
фотографије, 
видео записи, 
о јаве на сајту 
и ФБ страници 
школе и града, 
извештаји 
тимова



локалном нивоу
Подизање 
угледа и 
квалитета рада 
школе  кроз 
континуирани 
рад на 
културној и 
јавној  
делатности  и 
промоцији 
школе

- Културно и јавно 
деловање школе 
кроз концерте, 
јавне наступе, 
организовање 
манифестација
- Активно 
укључивање школе 
у културним 
дешавањима града 
у о ласти музике и 
преузимање 
водеће улоге кроз 
концерте, јавне 
наступе...
Промоције школе 
по основним 
школама 
- Промотивни дан 
школе – Светски 
дан музике

Директор,
наставници,
ученици,
стручни
сарадници,
представници
локалне
самоуправе

У току 
године 

Мај

Јун 

Праћење рада 
школе путем 
медија,
Извшетаји 
тимова,
О јаве на 
званичној ФБ 
страници 
школе 

6.8. План ра а Тима за самовре новање за школску
2022/2023. о ину

На  састанку  одржаном  29.08.2022.,  одлучено  је  да  ће  ове  године  о ласт
самовредновања ити  Настава  и учење ,  па  ће резултати  самовредновања  ити од
великог значаја за даљу надоградњу Школског програма.

Састанку  су  присуствовали  сви  чланови  тима.  Направљен  је  план  за  школску
годину 2022/2023. и подељене су о авезе члановима тима. 

6.8.1. Акциони план самовредновања за шк. 2022/2023. год.
О ласт : Настава и учење

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
АКТИВНОСТИ

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

ЦИЉ АКТИВНОСТИ

Анализа рада Тима 
за самовредновање
За претходну  
годину и анализа 
реализованих 
активности у току 

Август 2022.

Координатор тима 
и чланови тима

Утврђивање 
степена 
остварености 
вреднованих 
стандарда ради 
утврђивања јаких и



2021/2022 .год. сла их страна рада 
школе

Израда плана тима 
за самовредновање
за школску 
2022/2023, подела 
о авеза у кључним 
деловима 
самовредновања

Септем ар 2022.
Координатор тима 
и чланови тима

Израдити план 
рада Тима водећи 
рачуна о кључним 
о ластима 
вредновања и 
утврђивање 
појединачних 
активности чланова
тима

Информисање 
Наставничког већа 
о Акционом плану 
самовредновања

Септем ар 2022. Тим за 
самовредновање

Презентација 

Из ор и израда 
инструмената за 
самовредновање

Септем ар / 
окто ар 2022.

Тим за 
самовредновање

Из ор 
најпримеренијих 
техника за 
испитивање 
стандарда и 
индикатора

Посете часовима У току школске 
године 

Управа
Стручни сарадници

Систематско 
посматрање, 
израђен протокол 
посматрања часа 

Увид у припреме 
наставника и 
педагошке свеске

У току школске 
године

Управа
Стручни сарадници

Преглед педагошке
документације

Анализа угледних 
часова

У току школске 
године

Стручна већа, 
директор, стручни 
сарадници

Прикупљање 
података о 
квалитету 
одржаних часова

Квантитивна и 
квалитативна 
о рада података

Мај
Тим за 
самовредновање

Статистичка 
анализа

Израда извештаја о 
раду тима и 
извршеном 
самовредновању и 
и израда предлога 
Акционог плана 
мера за отклањање
уочених сла ости

Јануар /Јун Координатор тима Извештај

Информисање НВ , 
Ученичког 
Парламента, Савета Септем ар Чланови тима Презентација



родитеља, 
Школског од ора о 
Акционом плану

VII  ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ И
СТРУЧНИХ ВЕЋА, КЛАВИРСКОГ САРАДНИКА-КОРЕПЕТИТОРА И

ПРИПРЕМНОГ РАЗРЕДА

7.1. Про рам ра а о ељењских већа за школску
2022/2023. о ину

З ог  специфичне  организације  рада  МШ  „Стеван  Мокрањац“  у  Врању
одељењска  већа  су  подељена  по  одсецима.   Чине  их  сви  наставници  одређеног
вокално-инструменталног  одсека,  док  су  наставници  теоретских  предмета,  камерне
музике и оркестра чланови одељењских већа у којима реализују наставу. 

Одељењска  већа  раде  у  седницама  и  о авезно  заседају  на  крају  сваког
класификационог периода. Најважнија питања којима се аве су:

 Утврђивање  успеха  и  дисциплине  ученика  на  крају  сваког  класификационог
периода;

 Праћење реализације годишњег програма рада у одређеном разреду (на нивоу
вокално-инструменталног одсека);

 Сарадња са родитељима и одржавање родитељских састанака ;
 Друга питања која су од интереса за одређени разред по одсецима.

Оквирни  програм  рада  одељењских  већа  је  приказан  у  наставку,  док  је
детаљнији  план  рада  саставни  део  планова  рада  стручних  већа  клавира,  дувачких
инструмената и соло певања, гудачко-жичаних инструмената и хармонике.

Оквирни (гло ални) програм делатности

РЕДНИ БРОЈ САДРЖАЈ РАДА

1. Утврђивање плана рада
2. Планирање  и  програмирање  рада  редовне,  допунске  и  додатне

наставе и сло одних активности
3. Распоред смотри техника, концерата по разредима за ОМШ и СМШ
4. Анализа успеха ученика у настави
5. Разматрање владања ученика и изрицање васпитно-дисциплинских



мера
6. Планирање учешћа на такмичењима
7. Сарадња са родитељима 
8. Усклађивање  рада  свих  наставника  и  успостављање  корелације

између садржаја појединих предмета о разовно-васпитног рада
9. Разматрање про лема оптерећености ученика и равномерна подела

задатака и усклађивање са о авезама у редовној школи
10. Праћење вођења педагошке документације

7.2. План ра а с ручно  већа еоре ских ре ме а
за школску 2022/2023. о ину

ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ ВЕЋА:

- Стучно методско и педагошко усавршавање у циљу унапређивања наставе.

СЕПТЕМБАР:
- Упознавање са мерама превенције од КОВИД -19

- Распоред часова (усклађивање распореда са распоредом осталих одсека)

- Подела уџбеника ученицима

- Организовање родитељског састанка

- Планирање  реализације  угледног  часа,  пројектне  и  тематске  наставе  у  циљу
развијања међупредметних компетенција и развоја предузетништва.

ОКТОБАР:
- Одабир најталентованијих ученика који ће певати у хору (аудиција)

- Реализација наставног плана и програма

- Успех ученика на крају првог тромесечја

НОВЕМБАР:
- Одабир композиција и остале припреме у вези програма хора за Новогодишњи

концерт.

- Припрема и реализација угледног часа.

ДЕЦЕМБАР:
- Реализација наставног плана и програма (разговор о успешности реализације

плана и програма)

- Одабир  композиција  и  остале  припреме  у  вези  програма  хора  за  Божићни
концерт,   Светосавску  недељу  и  Дан  Града  Врања уколико  епидемиолошка
ситуације са КОВИД-19 то дозвољава. 

- Успех ученика на крају првог полугођа.



ЈАНУАР:
- Рад на даљој реализацији плана и програма

- О ележавање Светосавске недеље 

ФЕБРУАР:
- Сарадња  са  колегама  осталих  одсека  (разговор  о  ученицима  –  ангажовању,

успеху и сл.)

- Одабир  композиција  и  остале  припреме  у  вези  програма  хора  за  концерт
поводом 8.Марта

МАРТ:
- Сарадња са колегама других одсека у вези  упознавања ученика припремног

разреда са инструментима за које постоји настава у нашој школи.

- Успех и дисциплина ученика на крају класификационог периода.

АПРИЛ:
- Припрема контролних тестова за ученике завршног разреда

- Одабир композиција за концерт поводом Дана школе

- Договор око организовања малих концерата за децу припремног разреда.

МАЈ:
- Додатни рад са ученицима који планирају даље школовање.

- Организовање годишњих (и завршних) испита из солфеђа и теорије музике за
завршни разред.

- Организовање  пријемног  испита  за  упис  ученика  у  први  разред  ОМШ,  за
школску 2023/2024. годину.

- Припрема хора за Репу личко такмичење хорова у Београду.

- Припрема хора за „Федехо“ – фестивал дечијих хорова.

ЈУН:
- Пријемни испит

- Годишњи испити за ученике шестогодишњег о разовања на крају првог циклуса
(3.разред  ОМШ)  и  за  ученике  четворогодишњег  о разовања  (други  разред
ОМШ)

- Анализа успеха ученика 

- Разговор о успешности реализације планираних активности, плана и програма  у
току школске 2022/2023. године.



7.3. План ра а с ручно  већа и арe
за   школску   2022/20  2  3.   о ину  

Септем ар: Састанак планиран за 09.09.2022.

Утврђивање распореда, заказивање првог родитељског састанка, планирање датума за
колоквијуме  и  јавне  наступе.  Планирање  реализације  угледног  часа,  пројектне  и
тематске  наставе  у  циљу  развијања  међупредметних  компетенција  и  развоја
предузетништва. Мере превенције против корона вируса за школску 2022/2023 год.

Окто ар: Састанак планиран за 19.10.2022.

 Припрема  ђака  за  предстојеће  наступе  и  колоквијуме  (прецизирање  датума  за
колоквијум) , договор око реализације угледних часова. Договор око термина интерних
часова по класама и реализације истих.

Новем ар: Састанак планиран за 17.11.2022.

Одржавање  колоквијума  за  ученике  ОМШ  од  другог  до  шестог  разреда,  као  и  за
ученике  СМШ.  Припрема  ученика  за  предстојећи  интерни  час.  Одржавање  другог
родитељског састанка, на крају првог тромесечја. Припрема ученика за јавне наступе и
Новогодишњи концерт. Договор око реализације угледног часа.

Децем ар: Састанак планиран за 22.12.2022.

Одржавање интерних часова и јавних наступа за ученике од првог до шестог разреда
ОМШ  у  виду  концерата  по  разредима.  Припреме  за  Новогодишњи  концерт.
Закључивање оцена  за  крај  првог  полугодишта,  успех  ученика,  изостанци  на  нивоу
одсека. Одржавање трећег родитељског састанка за крај првог полугодишта.

Јануар: Састанак планиран за 26.01.2023. 

Одржавање  трећег  родитељског  састанка  за  крај  првог  полугодишта.  Припремање
ода раних  ученика  за  прву  фестивалску  аудицију.  Планирање и  ода ир  ученика  за
такмичења. Припрема за угледни час, планирање програма, композиција и простора за
час.

Фе руар:  Састанак планиран за 09.02.2022.

Заказивање и договор око Угледног часа. Припрема ученика за 8. мартовски концерт.
Планирање колоквијума за нижу и средњу школу. Припрема композиција  за наредни
интерни час. Планирање такмичења. 

Март : Састанак планиран за 16.03.2023.

Припрема ученика и наставника за Угледни час, организација времена и простора у
школи, подела о авеза. Одржавање колоквијума за нижу и средњу школу. Планирање
интерног часа. Припрема ученика за предстојећа такмичења.

Април:Састанак планиран за 19.04.2023.



Припрема  ученика  за  интерни  час  и  такмичења.  Одржавање  угледних  часова,
присуствовање и коментарисање угледних часова других одсека. Одржавање четвртог
родитељског састанка.

Мај: Састанак планиран за 18.05.2023.

Реализација испита за завршне разреде ОМШ и СМШ. Припрема осталих разреда за
предстојеће испите у  току јуна месеца.  Одлазак ученика на такмичења.  Планирање
промоције музичке школе.

Јун: Састанак планиран за 22.06.2023.

Припрема  ученика  за  годишњи  испит  и  реализација  истог  ,  сређивање  успеха  и
документације на нивоу одсека на крају другог полугођа , састанак након годишњих
испита. Планирање и одржавање петог родитељског састанка за крај школске године.

- Интерно стручно усавршавање
- Рад у организацији и присуство свим концертима ученика, интерним часовима,

угледним часовима, састанцима тимова, радионицама…
- Екстерно стручно усавршавање
- Акредитовани семинари из каталога програма стручног усавршавања за школску

2022/2023.годину.
У току школске године иће одржано пет родитељских састанака по класама,три у
првом  полугодишту  (почетак  школске  године,прво  тромесечје,крај  првог
полугодишта) и два у другом (друго тромесечје и крај школске године).
У случају увођења ванредног стања и преласка наставе на даљину састанци ће се
одржавати путем неке од онлајн платформи и дневни ред састанака стручног актива
одсека ће ити прилагођен датим околностима.            

 

7.4. План ра а с ручно  већа у ача - виолина
за   школску   2022/20  2  3.   о ину  

Септем ар: Састанак планиран за 13.09.2022.

Утврђивање распореда, заказивање првог родитељског састанка, планирање датума за
колоквијуме  и  јавне  наступе.  Планирање  реализације  угледног  часа,  пројектне  и
тематске  наставе  у  циљу  развијања  међупредметних  компетенција  и  развоја
предузетништва. Мере превенције против корона вируса за школску 2022/2023 год.

Окто ар: Састанак планиран за 18.10.2022.

 Припрема  ђака  за  предстојеће  наступе  и  колоквијуме  (прецизирање  датума  за
колоквијум) , договор око реализације угледних часова. Договор око термина интерних
часова по класама и реализације истих.

Новем ар: Састанак планиран за 15.11.2022.

Одржавање  колоквијума  за  ученике  ОМШ  од  другог  до  шестог  разреда,  као  и  за
ученике  СМШ.  Припрема  ученика  за  предстојећи  интерни  час.  Одржавање  другог



родитељског састанка, на крају првог тромесечја. Припрема ученика за јавне наступе и
Новогодишњи концерт. Договор око реализације угледног часа.

Децем ар: Састанак планиран за 20.12.2023.

Одржавање интерних часова и јавних наступа за ученике од првог до шестог разреда
ОМШ  у  виду  концерата  по  разредима.  Припреме  за  Новогодишњи  концерт.
Закључивање оцена  за  крај  првог  полугодишта,  успех  ученика,  изостанци  на  нивоу
одсека. Одржавање трећег родитељског састанка за крај првог полугодишта.

Јануар: Састанак планиран за 31.01.2023. 

Одржавање  трећег  родитељског  састанка  за  крај  првог  полугодишта.  Припремање
ода раних  ученика  за  прву  фестивалску  аудицију.  Планирање и  ода ир  ученика  за
такмичења. Припрема за угледни час, планирање програма, композиција и простора за
час.

Фе руар:  Састанак планиран за 14.02.2023.

Заказивање и договор око Угледног часа. Припрема ученика за 8. мартовски концерт.
Планирање  колоквијума  за  нижу  и  средњу  школу.  Припрема  композиција  (нота  за
корепетицију) за наредни интерни час. Планирање такмичења. 

Март : Састанак планиран за 14.03.2023.

Припрема ученика и наставника за Угледни час, организација времена и простора у
школи, подела о авеза. Одржавање колоквијума за нижу и средњу школу. Планирање
интерног часа. Припрема ученика за предстојећа такмичења.

Април:Састанак планиран за 18.04.2023.

Припрема  ученика  за  интерни  час  и  такмичења.  Одржавање  угледних  часова,
присуствовање и коментарисање угледних часова других одсека. Одржавање четвртог
родитељског састанка.

Мај: Састанак планиран за 16.05.2023.

Реализација испита за завршне разреде ОМШ и СМШ. Припрема осталих разреда за
предстојеће испите у  току јуна месеца.  Одлазак ученика на такмичења.  Планирање
промоције музичке школе.

Јун: Састанак планиран за 13.06.2023.

Припрема  ученика  за  годишњи  испит  и  реализација  истог  ,  сређивање  успеха  и
документације на нивоу одсека на крају другог полугођа , састанак након годишњих
испита. Планирање и одржавање петог родитељског састанка за крај школске године.

- Интерно стручно усавршавање
- Рад у организацији и присуство свим концертима ученика, интерним часовима,

угледним часовима, састанцима тимова, радионицама…



- Екстерно стручно усавршавање
- Акредитовани семинари из каталога програма стручног усавршавања за школску

2022/2023.

У току школске године иће одржано пет родитељских састанака по класама,три
у  првом  полугодишту  (почетак  школске  године,прво  тромесечје,крај  првог
полугодишта) и два у другом (друго тромесечје и крај школске године)

У случају увођења ванредног стања и преласка наставе на даљину састанци ће
се одржавати путем неке од онлајн платформи и дневни ред састанака стручног
актива гудачког одсека ће ити прилагођен датим околностима.

7.5. План ра а с ручно  већа увачких инс румена а и соло
евања

за школску  2022/20  2  3.   о .  

Одсек за  дувачке инструменте ће и  у  школској  2022/23.  године наставити са
настојањем које има за циљ ширење музичке културе и општих спосо ности,  као и
стварање и едукације професионилних музичара и удућих љу итеља музике. План је
да се унапреди ниво свирања ученика како на нивоу ОМШ, тако и на нивоу СМШ, да и
се остварили ољи резултати на такмичењима, не само појединаца већ целог дувачког
одсека.

СМОТРЕ И ГОДИШЊИ ИСПИТИ 

У току школске године, ученици дувачког одсека имаће две смотре, о е смотре ће се
одржати пред тромесечје. Ученици од трећег до шестог разреда су у о авези да изађу
на о е смотре, док ученици првог и другог разреда нису.

Годишњи испити одржаће се јуна, осим за ученике завршних разреда ОМШ и СМШ који
су крајем маја. Ученици првог и другог разреда излазе на смотру јуна месеца.

ИНТЕРНИ ЧАСОВИ, ЈАВНИ НАСТУПИ И КОНЦЕРТИ

Интерни часови одржаће се по класама у  о а полугодишта.  У току школске године
наставници ће припремати децу још и за: 

- годишње концерте по разредима 
- новогодишњи концерт 
- осмомартовски концерт 
- дан школе 

Интерно стручно усавршавање 

Реализација  угледног  часа,  пројектне  и  тематске  наставе  у  циљу  развијања
међупредметних компетенција 

Тимски рад на по ољшању квалитета рада, организација интерних часова, смотри и
припрема за јавне наступе.



Екстерно стручно усавршавање 

Семинари у току школске године

РАД СТРУЧНОГ ВЕЋА ДУВАЧКОГ ОДСЕКА ПО МЕСЕЦИМА 

СЕПТЕМБАР

Утврђивање  фонда  часова  по  класама  и  распоред  часова,  прилагођен  потре ама
ученика 

Родитељски састанак дувачког одсека

Излагање плана рада дувачког стручног већа 

Припрема и израда индивидуалних планова рада

Планирање јавних и интерних часова за прво полугодиште школске 2022/23. године,
присуство наставника на јавним часовима

Планирање смотри за ученике ОМШ и СМШ

ОКТОБАР 

Договор око термина колоквијума 

Договор око годишњих концерата и јавних наступа

Рад са посе но талентованим ученицима и припрема за предстојећа такмичења 

НОВЕМБАР 

Први класификациони период – анализа успеха и оцена одржаног колоквијума 

Успех  ученика  на  тромесечју   школске  2022/23.  године,  попуњавање  та ела   по
класама, коначна та ела 

Годишњи концерти по разредима 

Договор око термина интерних часова 

ДЕЦЕМБАР 

Новогодишњи концерт 

Договор о разноврсности и тежини програма за јавне наступе, смотре, такмичења и
концерте

Договор око теме угледног часа и могућих презентатора истих

Рад са посе но талентованим ученицима и припрема за предстојећа такмичења 

Припрема ученика за такмичења у току школске 2022/23. године 

ЈАНУАР 

Успех ученика на крају првог полугодишта школске 2022/23. године-та еле по класама
и коначна та ела 

ФЕБРУАР 



Договор око датума другог колоквијума 

Припрема ученика за осмомартовски концерт 

Припрема ученика за такмичења у току школске 2022./2023. године

МАРТ 

Дискусија о одржаном колоквијуму

Успех ученика на тромесечју  другог полугодишта, школске 2022./2023. године-та еле
по класама и коначна та ела 

Припрема ученика за такмичења у току школске 2022./2023. године

АПРИЛ

Реализација интерних часова по класама са родитељским састанцима

Трећи  класификациони  период,  успех,  дисциплина,  изостанци,  владање  и  анализа
свега урађеног

Припрема ученика по класама за Дан школе

Реализација интерних часова по класама са родитељским састанцима

МАЈ 

Реализација испита за ученике завршних разреда ОМШ и СМШ 

Активности везане за анимацију ученика за пријемне испите за ОМШ и СМШ

Сарадња са основним школама у Врању и околини,  промовисање одсека ради давања
информација о упису и начину рада школе у нижој школи 

Дан школе 

ЈУН 

Пријемни испит за СМШ 

Реализација испита за ученике од другог до шестог разреда ОМШ и од првог до трећег
разреда СМШ

Анализа успеха на испитима и предлози за још оље резултате за следећу школску
годину

Седнице поводом завршетка школске 2022/23.

Оцене,  награде,  упућивање ученика на евентуалне поправне или разредне испите у
августовском року

Завршавање  документације  ,  дневника,  испитних  записника,  ђачких  књижица,
диплома, матичних књига.

ЈУЛ 

Активности по потре и 



Ђачки распуст по школском календару 

АВГУСТ 

Накнадни, поправни и остали испити, седнице и завршетак школске 2022/23.године

Руководилац  стручног  већа  дувачког  одсека  водиће  евиденцију  састанака  у
свесци  и  дневнику.  О  свим  евентуалним  променама  колеге  ће  ити  на  време
о авештене, а саме промене заведене у свесци и извештају на крају школске године.

7.6. План ра а с ручно  већа клавира
за школску 2022/2023. о ину

Септем ар: подела ученика по класама, утврђивање распореда, утврђивање датума ѕа
клавирске смотре технике и јавних наступа, планирање реализације угледног часа и
тематске  наставе.  Састанак  у  току  месеца.  Планирање  такмичења  различитих
инструмената –преиначење такмичења малих пијаниста у  фестивал .....

Окто ар:  Припрема ђака за  предстојеће наступе и смотре.  Планирање,организација
Угледног часа.

Новем ар: Одржавање смотре технике од другог до шестог разреда ОМШ, одржавање
интерних часова по класама.

Децем ар:  Одржавање јавних наступа за ученике од првог до шестог разреда ОМШ,
одржавање  интерних  часова  по  класама,  одржавање  смотре  технике  и  концерата
ученика од првог до четвртог разреда СМШ, припрема и реализација Новогодишњег
концерта,  сређивање  изостанака  и  успеха  на  нивоу  већа  на  крају  првог  полугођа,
састанак на крају месеца. 

Јануар: Распуст. 

Фе руар: Организовање  аудиција  за  предстојећа  такмичења,  припрема  ученика  за
исте. 

Март:  Припрема  и  одлазак  ученика  на  такмичења  и  одржавање  јавних  наступа,
припрема и реализација концерата поводом 8. марта. Састанак у току месеца.

Април: Припрема и одлазак ученика на такмичења, интерни часови по класама, 

Мај:, Интерни часови по класама,
припрема ученика и реализација испита за завршне разреде.

Јун:  Реализовање испита  за  завршни разред  ОМШ,  припрема  ученика  за  годишњи
испит и реализација истог,  сређивање успеха и документације на нивоу већа на крају
другог полугођа, састанак након годишњих испита. 



7.7. План ра а с ручно  већа хармонике 
за школску 2022/2023. о ину

Септем ар: 

1.Мере превенције од КОВИД - 19.
2.Провера података у пријавама за упис у  музичку  школу  и  израда  детаљних
спискова ученика по класама и разредима.
3.Отварање матичних књига за ученике првог разреда ОМШ.
4.Израда плана набавке наставних средстава и помагала.
5.Израда  програма  и  планова реализације допунске и додатне наставе као и
слободних активности.
6.Уједначавање критеријума оцењивања ученика.
7.Израда распореда интерних и угледних часова, преслушавања за концерте и
такмичења, смотри и годишњих испита.
8.Предлог плана сарадње са друштвеном средином.
9.Израда месечних планова образовно- васпитног рада за октобар.

Окто ар: 
1. Анализа реализације планираних задатака за септем ар.
2. Разматрање  начина  међупомоћи  наставника у о ављању о разовно-

васпитног рада.
3.Припрема тачака за интерне часове ученика, по класама.
4.Израда месечних планова образовно- васпитног рада за новембар.
5.Провера усклађености педагошке документације са  новим законским актима и
новим актима Школе.

Новем ар: 
1.  Анализа реализације планираних задатака у првом класификационом периоду.
2. Анализа успеха и резултата ученика на крају првог класификационог периода.
3. Разматрање предлога и закључака одељењских  већа  који  се  односе  на

по ољшање резултата о разовно- васпитног рада у другом класификационом
периоду.

4. Припрема тачака за интерне часове ученика, по класама.
5. Организација полугодишње провере знања ученика – смотре.
6. Израда месечних планова о разовно- васпитног рада за децем ар.

Децем ар: 
1. Анализа реализације планираних задатака за новем ар.
2. Анализа рада наставника приправника.
3. Припрема тачака за Новогодишњи концерт.
4. Ђачки и наставнички ПОРТФОЛИО–  договор  о  начину  праћења  рада  и

напредовања ученика и стручном усавршавању наставника.
5. Интерни попис инструмената и нотног материјала на одсеку хармонике.
6. Израда месечних планова о разовно- васпитног рада за јануар.



Јануар:

1.Анализа реализације планираних задатака за децембар.
2.Реализација полугодишње провере знања ученика - смотре.
3.Организационе припреме за учешће у школској слави Св. Сави.
4. Интерно стручно усавршавање.
5.Анализа  избора  уџбеника,  њихово вредновање током коришћења у извођењу
наставе и усаглашавање са списком одобрених уџбеника од стране Министарства
просвете.
6.Израда месечних планова образовно- васпитног рада за фебруар.

Фе руар: 
1.Анализа реализације планираних задатака у првом полугодишту.
2.Анализа успеха и резултата ученика на крају првог полугодишта.
3.Разматрање предлога и закључака одељењских  већа  који  се  односе  на
побољшање резултата образовно- васпитног рада у трећем класифика- ционом
периоду.
4.Припрема и реализација наступа на предстојећим такмичењима хармоникаша.
5.Разматрање  начина  међупомоћи наставника у обављању образовно-
васпитног рада.
6.Екстерно стручно усавршавање.
7.Израда месечних планова образовно- васпитног рада за март.
8.Провера усклађености педагошке документације са  новим законским актима и
новим актима Школе.

Март: 
1.Анализа реализације планираних задатака за март.
2.Припрема и реализација наступа на предстојећим такмичењима хармоникаша.
3.Припрема тачака за Осмомартовски концерт.
4.Припрема интерних и угледних часова.
5.Израда месечних планова образовно- васпитног рада за април.

Април:
1. Анализа реализације планираних задатака у трећем класификационом периоду.
2. Анализа успеха и резултата ученика на крају трећег класификационог периода.
3. Разматрање предлога и закључака одељењских  већа  који  се  односе  на

по ољшање резултата о разовно- васпитног рада у четвртом класификационом
периоду.

4. Припрема и реализација наступа на предстојећим такмичњима хармоникаша.
5. Припрема тачака за интерне часове ученика, по класама.
6. Разматрање начина међупомоћи наставника у о ављању о разовно- васпитног

рада.
7. Планирање роја првака за упис у следећу школску годину.
8. Организација годишњих испита ученика завршних разреда.
9. Израда месечних планова о разовно- васпитног рада за мај.



Мај:

1. Организација годишњих испита.
2.Реализација наступа на предстојећим такмичењима хармоникаша.
3.Припрема и реализација Републичког такмичења  и  Фестивала  музичких школа

Србије.
4.Учешће у реализацији концерта поводом прославе Дана школе.
5.Припрема пријемних испита за ОМШ.
6.Реализација испита за ученике завршних разреда.
7. Интерно стручно усавршавање.
8.Анализа успеха и резултата ученика завршних разреда на крају школске године.
9.Израда месечних планова образовно- васпитног рада за јун.

Јун: 
1.Анализа реализације планираних задатака за мај.
2.Реализација пријемних испита за ОМШ.
3.Реализација пријемних испита за СМШ.
4.Реализација наступа на предстојећим такмичењима хармоникаша.
5.Анализа рада наставника приправника.
6. Реализација годишњих испита.
7. Анализа рада стручног већа у протеклој школској години.

Јул:
1. Екстерно стручно усавршавање.

Август: 

1. Израда годишњег плана рада већа за предстојећу школску годину.
2. Израда гло алних и оперативних планова рада наставника.
3. Успостављање приоритетних задатака стручног већа у школској години.
4. Дефинисање  индивидуалних  задужења  чланова  већа  на  праћењу  појединих
про лема реализације наставног процеса.
5. Израда плана стручног усавршавања наставника у текућој школској години.
6. Доношење плана иновација у настави током текуће школске године.
7. Ђачки и наставнички ПОРТФОЛИО.
8. Интерни попис инструмената и нотног материјала на одсеку хармонике.
9. Израда месечних планова о разовно- васпитног рада за септем ар.

7.8. План ра а клавирско  сара ника коре е и ора
за школску 2022/2023. о ину

У току 2022/2023. године, клавирски сарадник (корепетитор) ће усклађивати и
координирати  свој  рад  у  зависности  од  потре а  одсека  и  динамиком  реализације



интерних и јавних часова, Репу личког такмичења и Фестивала музичких и алетских
школа Ср ије, као и осталих релевантних такмичења и фестивала.

7.9. Го ишњи лан ра а ри ремно  разре а
за школску 2022/2023. о ину

Циљеви и задаци:

 Стручно  методско  уписмењавање  и  усавршавање  ученика  у  циљу  полагања
пријемног испита.

 Развијање  музикалности,  интересовања и љу ави према музици у  уметности
уопште.

 Музичко описмењавање и слушање музике.
 Усвајање великог роја песама са текстом.
 Упознавање са елементарним појмовима из теорије музике.
 Развијање смисла за импровизацију и спосо ност активног слушања музичког

садржаја.
 Развијање љу ави према музици.
 Савладавање нотног писма.
 Развијање слуха и гласовног опсега и музичке меморије.

СЕПТЕМБАР:

- Распоред часова.
- Организовање родитељског састанка.
- Певање песмица по слуху, представљање тона и мелодије кроз певање и игру.

ОКТОБАР:

- Основни  елементи  музичке  писмености  (линијски  систем,  виолински  кључ,
учење нота, трајање нота)

- Учење песмица модела за одређене тонове ради њиховог интонирања.
НОВЕМБАР:

- Писање нота у линијском систему.
- Песма и њен ритам, такт и тактирање (тактирање на два и четири).
- Увођење и представљање динамике,гласно и тихо певање (форте, пиано).

ДЕЦЕМБАР:

- Увођење паузе, песмице са паузама.
- Песмице модели за тонове ДО, СОЛ, СИ, ЛА и обнављање претходно научених

песмица.
- Ритмичке вежбе у обрађеним тактовима.
- Интервал - појам, обрада приме, секунде и терце.

ЈАНУАР:

- Дурски и молски трозвук и учење песмица у дуру и молу.
- Ритам;  продужење  нотног  трајања  тачком;  четвртина  са  тачком  и  осмина  у

трочетвртинском такту.
- Високи тон СИ; тонски низ СОЛ, ЛА, СИ, ДО.



- Певање примера из литературе у распону (х...х1).

ФЕБРУАР:

- Основна дурска лествица Ц дур; читање и писање и опажање тонова.
- Обнављање градива.
- Предтакт и узмах – појам. 
- Певање канона.

МАРТ:

- Дечје стваралаштво (измишање песмица); извођење измишљених песмица.
- Обнављање свих до сад научених песмица. Слушање музике.

АПРИЛ:

- Слушање одабраних композиција у дуру, а потом у молу; упоређивање дура и
мола.

- Молска лествица а-мол ; песмица у а-молу.
- Певање песмица у другим молским тоналитетима.

МАЈ:

- Утврђивање градива, обнављање целокупног градива кроз
игру; мелодијске и ритмичке допуњалке.

- Квиз знања; опажање тонова и мелодијких мотива.
ЈУН:

- Припрема за полагање пријемног испита; пријемни испит.



VIII ПОСЕБНИ   ПРОГРАМИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА

Напомена: У школској 2022/2023. години активности из свих посе них програма
васпитно- о разовног рада одвијаће се у складу са мерама заштите здравља ученика и
запослених за основне и средње школе и препорукама за безбедан повратак у школе
током трајања пандемије COVID-19, кao и у зависности од тока епидемије и начина
организације наставе током школске године. 

8.1. Го ишњи лан реализације ро рама сло о них
ак ивнос и ученика за школску 2022/2023. о ину

Активности Разреди
Време 

реализације
Носиоци 

активности Напомене

Посете 
позоришним 
представама

Ученици свих 
разреда

У зависности од
позоришног 
репертоара

Разредне 
старешине и
ученици

/

Учествовање на 
такмичењима и 
наступима 

Ученици свих 
разреда Током године

Разредне 
старешине, 
ученици, 
стручна већа и
стручни
сарадник (по 
потреби)

/

Посете 
концертима и 
операма

Ученици свих 
разреда 

Током године Разредне 
старешине, 
стручна већа, 
ученици

Нарочито 
током 
реализације 
пројекта „Мај
месец 
музике“



8.2. Го ишњи лан реализације ро рама за социјалну
заш и у

Реализација програма социјалне заштите током школске 2022/2023. године ће
се  спроводити  ради  оснаживања  ученика  за  самосталан  и  продуктиван  живот
подстицањем социјалног укључивања ради остваривања права на квалитетан живот и
рад у школи и самостално и несметано укључивање у образовно - васпитни процес.
Програм социјалне заштите школа остварује свакодневом интеракцијом са ученицима
и сарадњом  са  средњим  школама  у  којима  ученици  похађају  наставу  из
општеобразовних  предмета  на  којима  се  и  обрађују  теме  које  се  тичу  социјалне
заштите  ученика  у  складу  са  Годишњим  планом  рада  и  месечним  плановим  рада
наставника.

Основни циљеви програма социјалне заштите укључују:
 Подршку  ученицима који  имају  проблеме у  понашању,  породичне проблеме

или  потичу  из  „ризичних  породица“  (хранитељске  породице,  породице  са
ниским  социоекономским  статусом,  породице  из  угрожених  и
маргинализованих мањинских културних средина).

 Сарадњу са Центром за социјални рад у пружању социјалне заштите ученика и
остваривања њихових права (дописи).

 Упућивање родитеља на начине остварења права и извршавање родитељских
обавеза.

У складу са потребама и околностима током школске године, школа ће програм
социјалне заштите спроводити према следећим корацима:

1.  корак:  разредне  старешине  и  стручни сарадник школе откривају  и  идентификују
социјални проблем на основу свакодневног рада са децом.

2.  корак:  информисање  и  остваривање  сарадње  са  родитељима  (информативни
разговори са родитељима и службени позиви).

3. корак: слање дописа Центру за социјални рад у зависности од појединачног случаја
(уколико разговор са родитељима нема резултата; по потреби).

4.  корак:  пружање  помоћи  социјално  угроженим  ученицима,  праћење  њихових
промена у понашању и уклањању социјално угрожавајућих и ризичних чинилаца из
социјалне околине (зависно од проблема).

5. корак: повратна информација Центра за социјални рад и усклађивање активности
школе са њом.

ПЛАН
АКТИВНОСТИ

 Разредне старешине и стручни сарадник школе
откривају и идентификују социјални проблем 
на основу свакодневног рада са децом.

 Информисање и остваривање сарадње са 
родитељима (информативни разговори са 
родитељима и службени позиви).

 Слање дописа Центру за социјални рад у 
зависности од појединачног случаја (уколико 



разговор са родитељима нема резултата; по 
потреби).

 Пружање помоћи социјално угроженим 
ученицима, праћење њихових промена у 
понашању и уклањање социјално 
угрожавајућих и ризичних чинилаца из 
социјалне околине (зависно од проблема).

 Повратна  информација  Центра  за  социјални
рад и усклађивање рада школе са њом.

НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ

 стручни сарадник - педагог
 директор школе
 Центар за социјални рад
 ученици 
 родитељи
 наставници

ЦИЉЕВИ
ПРОГРАМА

 Пружање помоћи ученицима у превазилажењу
социјалних и животних тешкоћа.

 Подршка ученицима који имају проблеме у 
понашању, породичне проблеме или потичу из
„ризичних породица“ (хранитељске породице, 
породице  са ниским социоекономским 
статусом, породице из угрожених и 
маргинализованих мањинских  културних 
средина).

 Сарадња Центра за социјални рад и школе у 
пружању социјалне заштите ученика и 
остваривања њихових права (дописи).

 Упућивање родитеља на начине остварења 
права и извршавање родитељских обавеза.

8.3. Го ишњи лан реализације ро рама за каријерно вођење
и саве овање ( рофесионална оријен ација)

У  складу  са  Школским  програмом,  годишњи  план  реализације  програма  за
каријерно вођење и саветовање као своју циљну групу узима ученике средње музичке
школе  и  завршног  разреда  основне  школе.  Током  школске  2022/2023.  године
реализација програма ће се одвијати према динамици која је приказана у табели:

АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ И МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НОСИОЦИ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Информисање ученика 
завршног разреда ОМШ и 
СМШ о могућим 
запослењима, свету рада 

Почетак маја 
месеца/музичка 
школа

Стручни 
сарадник – 
педагог и 
разредне 

Дељење флајера 
на часовима 
солфеђа 
(презентација – 



и могућностима око 
даљег школовања

старешине уколико услови 
дозвољавају)

Саветовање, вођење 
каријере и доношење 
одлука о удућој 
професији код ученика уз 
испитивање 
професионалних 
интересовања ученика

Током године 
/музичка школа

Одељењске 
старешине, 
педагог

Индивидуалне 
консултације (по 
потре и)

Анализа уписа ученика у 
СМШ и на факултете

Август/музичка 
школа

Стручни 
сарадник – 
педагог, 
директор

Анализа 
података са 
уписа и 
планирање 
активности за 
наредну годину

8.4. Го ишњи лан реализације ро рама заш и е живо не
сре ине

У  циљу обезбеђивања подстицајних  услова  за  развијање ученикове свести  о
важности постојања складног односа човека и његове средине и значају  очувања и
заштите животне средине,  ученици се  у  редовним (основним и средњим)  школама
информишу  о:  а)  закономерностима  еколошких  процеса  у  животној  средини  и
међузависности човековог деловања и природних процеса са развијењем позитивног
односа према природи; б) схватању природе и насељене средине као јединствене и
недељиве  средине  живљења  човека  као  природног  и  друштвеног  бића;  в)
вредностима, последицама и ризицима који носе градитељске, техничке и технолошке
радње и процеси и оспособљавање за примену таквих знања; г) штетности свих облика
експлоатације природе и упознавање мера и техника за очување животне средине.

У оквиру рада Ученичког парламента и самог наставног процеса током године
о рађују се неке од тема које се тичу заштите животне средине у оквиру о ележавања

итних датума (Дечија недеља, Дан планете земље и др.).

8.5. Го ишњи лан реализације Про рама и ак ивнос и којима
се развијају с осо нос и за решавање ро лема

комуникације, имски ра , самоиниција ива и о с ицање
ре узе ничко  уха

Активности Начин
реализације

Носиоци
реализације

Време
реализације

Подстицање тимског Активности Ученички Током године



рада и самоиницијативе 
код ученика, предавања 
у циљу превенције 
насилног понашања

везане за рад 
Ученичког 
парламента

парламент и 
стручни 
сарадници – 
педагог и 
нототекар

О ележавање Европског 
дана ор е против 
трговине људима 

Радионица за 
чланове 
Ученичког 
парламента

Стручни
сарадници,

Ученички
парламент Окто ар

Радионица у циљу 
превенције 
дискриминације

Радионица за 
чланове 
Ученичког 
парламента 

Стручни
сарадници

Ученички
парламент

Новем ар 

О ележавање 
Међународног дана 

ор е против вршњачког 
насиља – „Дан розих 
мајица“

Тимски рад 
ученика и 
наставника у 
осмишљавању 
текста и музике за
песму поводом 
о ележавања 
овог дана 

Наставници, 
Стручни 
сарадници 

Ученички 
парламент, 
наставници

Фе руар

Саветовање ученика и 
наставника у вези са 
конструктивним 
начинима комуницирања
и решавања про лема

Индивидуални
разговори

Стручни
сарадник-
педагог

Током године

Подстицање 
предузетничког духа кроз
промоцију школе

Јавни наступи и 
сарадња са 
установама града 
и разним  
организацијама 

Организација 
концерата 
(Новогодишњи, 
Осмомартовски...)

Организација 
концерта 
поводом 
промотивног дана
школе „Светски 

Стручна већа, 
директор, 
одељењске 
старешине, 
ученици,

Стручни 
сарадници

Ученички 
парламент

Током године



дан музике“

8.6. Го ишњи лан реализације ро рама кул урних
ак ивнос и

У циљу оспособљавања ученика за препознавање културних вредности којима
школа и шира социјална средина располаже, садржаји културних активности које ће
школа током школске 2022/2023. године реализовати, обухватају активности приказане
у следећој табели:

Активности Носиоци
реализације

Време реализације Место реализације

Новогодишњи 
концерт

Директор, 
наставници, 
стручни сарадници 
и ученици

Крајем децем ра Сала музичке 
школе

Светосавска
недеља

Директор,
хоровођа,
наставници,
ученици

Јануар Дом војске

Осмомартовски 
концерт

Директор, 
наставници, 
стручни сарадници 
и ученици

Почетак марта Свечана сала 
школе

Пројекат – Мај 
месец музике

Директор, 
наставници, 
извођачииз земље 
и иностранства

Мај Позориште „Бора 
Станковић“,

Сала Музичке 
школе

Дан школе Директор, 
наставници и 
ученици

Крајем маја  Сала музичке 
школе

Концерт поводом 
Светског дана 
музике – 
промотивни дан 

Директор,

Наставници, 

Стручни 

Јун Двориште музичке 
школе



школе сарадници, 

Ученици 

Концерти 
гостујућих 
уметника из земље 
и региона

Директор Током године Сала музичке 
школе 

8.7. Го ишњи лан реализације ро рама сара ње са
оро ицом за школску 2022/2023. о ину

Активности Носиоци
реализације

Време реализације Место реализације

Родитељски 
састанци

Разредне 
старешине

На крају 
тромесечја; по 
потре и током 
године

Учионице, сала 
музичке школе

Индивидуални 
саветодавни рад са 
родитељима

 Директор, 
наставници, 
педагог Током године Канцеларија

Предавања на 
актуелне теме

Предавач (по 
позиву), Савет 
родитеља Током године

Сала музичке 
школе

8.8. Го ишњи лан реализације ро рама изле а и екскурзија

План  излета  и  ексурзија  ће  се  у  школској  2022/2023.години  реализовати  у
зависности  од  културних  манифестација  у  ширем  окружењу,  времена  и  услова
организације  а  у  складу  са  мишљењем  Ученичког  парламента,  Наставничког  већа,
Савета родитеља и Школског од ора.



8.9. Го ишњи лан реализације ро рама ез е нос и и
з равља на ра у

У циљу о ез еђивања ез едног и здравог радног окружења и развијања свести
код запослених о важности спровођења и унапређивања ез едности и здравља на
раду, у школској 2022/2023. години, школа ће одржавати опрему за рад, инсталације,
клима уређаје, ватрогасне апарате и општу хигијену у школи.

Такође з ог актуелне пандемије вируса  COVID-19 у школи ће се примењивати
све превентивне мере у складу са Стручним упуствима Министарства просвете, науке и
технолошког развоја и Тима за праћење и координисање примене превентивних мера
у раду школа. 

IX  ПЛАНОВИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ

9.1. План смо ри,  ин ерних и јавних часова

Клавирски одсек

Смотра технике за ученике основне школе од другог до шестог разреда –  новем ар
2022.године

Концерт ученика првог разреда – децембар 2022.године

Концерт ученика другог разреда – децембар 2022.године

Концерт ученика трећег разреда – децембар 2022.године

Концерт ученика четвртог, петог и шестог разреда – децембар 2022.године

Смотра технике за ученике средње школе – децембар 2022.године

Концерт ученика средње школе – децембар 2022.године

Интерни часови по класама ће се одржати у  новембру и децембру месецу за прво
полугодиште и у априлу и мају за друго полугодиште.

 Гудачко-жичани одсек   (виолина и гитара)  

Децем ар  и април интерни часови (јавни наступи).

Децем ар: концерти по разредима.

Смотре (колоквијуми): новем ар и април.

Фе руар: Организовање аудиција  поводом предстојећих такмичења.



Дувачки одсек

Смотра за ученике ОМШ (од другог до шестог разреда)   и СМШ (лествице и етиде) –
новембар 2022.године

Концерт ученика првог разреда – децембар 2022.године

Концерт ученика другог разреда - децембар 2022.године

Концерт ученика трећег разреда - децембар 2022.године

Концерт ученика четвртог,петог и шестог разреда - децембар 2022.године

Смотра  за  ученике  ОМШ   (од  другог  до  шестог  разреда)  и  СМШ
(комади,сонате,концерти) – март 2023.године

Концерт ученика СМШ - децембар 2022.године

Интерни часови  у новембру и априлу месецу.

 Одсек хармонике

Новембар: Смотра технике за ученике ОМШ.

Децембар:  Смотра технике за ученике СМШ.

                       Организовање интерних часова по класама.

Мај : Организовање интерних часова по класама.

Напомена:  У  школској  2022/2023.години  активности  из  Плана смотри,
колоквијума,  интерних  и  јавних  часова  одвијаће  се  у  складу  са  мерама  заштите
здравља  ученика  и  запослених  за  основне  и  средње  школе  и  препорукама
Министарства просвете током трајања пандемије COVID-19.

X  ПРОГРАМ  САРАДЊЕ  СА ДРУШТВЕНОМ      СРЕДИНОМ

10.1. План сара ње са школама и ру им инс и уцијама у
земљи и све у

У оквиру Заједнице музичких и алетских школа  Ср ије „Мокрањац“, школа ће
и  у  школској  2022/2023.години  наставити  сарадњу  са  свим  школама  из  заједнице.
Поред тога, као чланица ЗМБШС - а трудиће се да учествује у активностима удружења
(концерти, такмичења).

Школа већ дуги низ година има веома успешну сарадњу са установама у Врању,
а и шире. Најинтензивнију сарадњу остварује са следећим установама:

 Галерија Народног музеја;
 Народна и лиотека;



 Градско веће - одсек за културу;
 Народни универзитет;
 Позориште „Бора Станковић“;
 Предшколска установа;
 Учитељски Факултет;
 Средње школе;
 Основне школе;
 Туристичка организација;
 Дом војске;
 Историјски архив;
 Православна Епархија врањска;
 Секретаријат за о разовање;
 Дом ученика;
 Ка инет градоначелника;
 Служ а јавних на авки;
 Црвени крст;
 Школа анимираног филма;
 Висока школа примењених струковних студија;
 Медији
 Радио телевизија Врање, телевизија Фокус и ОК радио.
Конкретни о лици сарадње планираће се на нивоу стручних органа, стручних већа и

школе у целини. Школа ће настојати да настави и унапреди успешну сарадњу са овим
установама.

Све задатке који се школи постављају као о авеза, а који се односе на сарадњу са
другим институцијама школа ће настојати да достојно спроведе улажући максималне
напоре својих стручних кадрова. У том смислу руководство школе ће инсистирати на
пуној одговорности својих радника и радној дисциплини сваког члана колектива.

10.2. План сара ње са локалном заје ницом

Сарадња  са  локалном  заједницом  се  сваке  године  традиционално  остварује
кроз  културне  манифестације  које  организује  град  Врање,  Светосавка  недеља  и
Врањско  лето.  Ученици  и  хор  школе  својим  наступима  и  активностима  учествују  у
организацији и реализацији поменутих културних манифестација и других културних
дешавања.

У школској  2022/2023.  години,  школа ће наставити и  унапредити сарадњу са
локалном  заједницом,  како  кроз  већ  постојеће  начине  ангажовања,  тако  и  кроз
подршку нових културних манифестација. 

XI ПРОЈЕКТИ У ШКОЛИ 

11.1. “ Мај месец музике „



Музичка  школа  „Стеван  Мокрањац“  у  Врању,  као  водећа  институција  у
о разовању талентоване деце и као један од сту ова културе нашег града, већ више од
20 година организује манифестацију „Мај месец музике“, која је од изузетног значаја,
не  само  за  школу,  већ  и  за  град  Врање  и  регион.  Сваке  године на  манифестацији
учествују  најеминентнији   уметници,  извођачи  класичне  музике  из  земље  и
иностранства. У склопу манифестације до сада смо свих ових година организуовали и
„Такмичење малих пијаниста'' које је ило врло посећено од стране деце из музичких
школа  из  Ср ије  и  иностранства.  Од  ове  школске  године  потрудићемо  се  да  ово
пијанистичко такмичење прерасте у Међународно такмичење свих инструмената који
постоје  у  нашој  школи,  а  детаље  такмичења  (назив,  време  одржавања,  начин
организације)  договараћемо  у  току  школске  године.   Својим  значајем,  „Мај  месец
музике'' се сврстава се у сам врх културних дешавања нашег града.

На омена: У зависности од епидемиолошке ситуације у вези пандемије вируса
COVID-19 и упутстава од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја
манифестација  „Мај  месец  музике“  у  мају  школске  2022/2023.години  одржаће  се
уколико дозволе услови и препоручене мере.

XII  ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ

За праћење реализације програмских задатака наставника и ученика у школи се
води стандардна и Закон предвиђена педагошка документација:
1. Дневник о разовно – васпитног рада;
2. Матична књига;
3. Прописна евиденција о полагању испита – записник о поправном, разредном
испиту, испиту за ванредног ученика, испита за стручну оспосо љеност, завршног или
специјалистичког испита и матурског испита – и о издатим сведочанствима.

Поред  тога,  у  школи  се  на  основу  следеће  педагошке  документације  врши
анализа реализације Годишњег плана рада:
1. Припрема наставника за рад;
2. Евиденција о стручном усавршавању наставника;
3. Евиденција о раду стручник већа;
4. Евиденција о сло одним активностима;
5. Евиденција о посети часовима и вођењу педагошке документације;
6. Записник о раду наставничког већа.

Вредновање резултата рада ученика врши предметни наставник проверавањем
знања и оцењивањем, Наставничко веће и стручна већа анализом рада, предлагањем
и доделом похвала, награда и васпитно – дисциплинских мера. вредновање резултата
и квалитета рада наставника врши директор на основу:
1. Увида у непосредну реализацију о разовно – васпитног рада;
2. Увида у препреме наставника за рад;
3. Резултата постигнутих на такмичењима, смотрама и јавним наступима;
4. Мишљења просветних инспектора о извршених консултација.



Наведене  активности  вредновања  васпитно  –  о разовног  рада  се  врше
континуирано током целе године, а нарочито током месеца септем ра и јуна.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА,                                                         ДИРЕКТОР,

_____________________________
_______________________________
           Светлана Стојменовић                                                   Тања Близнаковски Јовановић
 


