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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

● Законом о основама система образовања и васпитања(„Службени
гласник РС, 88/17 године, ступио на снагу 07.10.2017. године, са
изменама и допунама)
● Законом о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС,
од 15.02.2019. године)
● Статутом школе за основно музичко образовање „Стеван Христић“ у
Бачкој Паланци, од 27.02.2018, године
● План наставе и учења за основно музичко образовање и васпитање
(„Службени гласник - Просветни гласник“ од 25.04.2019.)
● Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе
која обавља делатност основног и средњег музичког и балетског
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др.
закон и 10/19)
● Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
("Службеном гласнику РС", бр. 34/2019 од 17.5.2019. године, ступио је
на снагу 25.5.2019)
● Стручно упутство о начину израде школске документације (Република
Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
27.08.2014. године Београд)
● Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и
екскурзије у основној школи („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 др. закон и 10/19),
● Правилник о општинском савету родитеља („Службени гласник РС”,
бр. 88/17 и 27/18)
● Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на
индивидуални образовни план, његову примену и вредновање
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон),
● Упутством о мерама, начину и поступку заштите и безбедности
ученика за време боравка у школи, Министарства просвете, науке и
технолошког развоја школским управама бр.610-00-953/2014-02 од
22.12.2014.године,
● Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне
школе ("Службени гласник РС", бр. 47/94.)
● Правилник о плану и програму наставе и учења за основно музичко
образовање и васпитање ("Службени гласник РС, Просветни гласник ",
бр.5 27.мај 2019.)
● Правилнико сталном стручном усавршавању и напредовању у звања
наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник РС",
бр. 81 од 31. августа 2017, 48 од 22. јуна 2018.)
● Правилник о стандардима квалитета рада установе ("Службени
гласник РС - Просветни гласник", број 14/18)
● Правилник о вредновању квалитета рада установе ("Службени гласник
РС - ", број 88/17 и 27/18)
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● Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци
детету, ученику и одраслом („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18)
● Пословник о раду Наставничког већа Школе за основно музичко
образовање ,,Стеван Христић,, Бачка Паланка, 07.02.2018.
● Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС", бр.
88/17, 27/18 - др. закон и 10/19)
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ОСНИВАЊЕ И РАЗВОЈ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ „СТЕВАН
ХРИСТИЋ“
Школа за основно музичко образовање „Стеван Христић“ основана је
одлуком народног одбора Општине Бачка Паланка октобра 1954.
На основу скромних аката, као и казивања бивших радника школе, велики
допринос у оснивању дали су Музичка омладина, просветни радници, нарочито
учитељи, који су у учитељским школама стекли знања из појединих инструмената,
а који су уједно били и први кадрови.
Исте године са радом су почели одсеци клавира и виолине, у скромним
условима просторија позоришта. 1955. Настава се премешта у зграду где се и
данас налази у улици Академика Милана Курепе бр.10 Одсек хармонике уводи се
1956/57. године и убрзо се ствара мали хармоникашки оркестар, као нуклеус
будућих ансамбала, који ће у каснијим годинама постизати врхунске резултате.
Оснивање дувачког одсека почиње увођењем наставе кларинета 1962.године.
И поред потешкоћа које су пратиле рад школе у првим годинама њеног
постојања, број ученика је растао, остваривани су први резултати, награде и
признања за рад, како у школи, тако и ван ње.
Период од 1974. до 1984. године карактерише велики прилив младих
кадрова у школу. Најбоља ученичка остварења презентована су заједно са
наступима наставника на разним свечаностима, свечаним академијама.
Свој углед и реноме у Бачкој Паланци и Војводини, школа је стицала
захваљујући свеобухватном раду на пољу ширења и унапређења музичке културе.
Од првог дана постојања организовани су концерти, гостовања наших истакнутих
музичких уметника, предавања са музичким илустрацијама ученика и наставника,
интерни и јавни часови, као и концерти ученика за родитеље и грађане.
У четвртој деценији уводи се нови инструмент – тамбура. Запошљава се
већа група наставника, бивших ученика школе, који су, вративши се у свој град и
некадашњу музичку школу, дали допринос подизању квалитета наставе.
Образујући ученике на основном ступњу музичког школовања, селективним
одабиром, школа је стварала кадровске потенцијале у редовима врхунских
музичких стручњака и уметника, музичких педагога, чланова професионалних
оркестара и хорова.
Захваљујући стеченом знању у нашој школи, стубови професионалних и
аматерских ансамбала у Војводини, школовани су у нашој школи.
Последња деценија, је раздобље сталног трагања за правим облицима
сведочења о нашој музичкој педагогији, о нама као педагозима и музичарима, о
нашим ученицима.
Данас,
у
постигнутим
резултатима
ученика
на
домаћим
и
интернационалним такмичењима, огледа се њихова спремност, истрајност,
марљивости и ентузијазам. Садашњи, и бивши ученици преузели су бројне и
одговорне задатке на пољу развоја музичке културе.
Свака година доноси нове радости и нове проблеме (просторије,
инструменти и др.).
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Школа сагледава постигнуте успехе, и проналази начине и путеве за
решавање проблема.
Школа je организoвала издвојенo одељењe на територији друге јединице
локалне самоуправе (у Бачу), у просторијима тамошње основне школе.
Ученици наше школе, сведоче својим активностима, постигнутим
резултатима и успесима, ускоро 66 - годишњици рада школе.

Снага школе
Снага наше школе је високо професионални однос према раду и
квалитетан професорски кадар.
Своја сазнања наставници несебично преносе на ученике, стварајући
будуће професионалне музичаре – оркестра, солисте, и музичаре камерних
састава.
У школи се изучавају разноврсни инструменати.
Различити облици заједничког музицирања, доприносе з припадности
заједници уметности.
Школа свестрано васпитава личност ученика, у етичком смислу, упућује га
на сарадњу, уважавање, толеранцију.
Музичка теорија омогућује ученику да музику разуме, у њој ужива, и добро
је изводи.
Ученик се упућује на самосталан рад и дужност, подижући му
самопоуздање и самопоштовање, јачајући комплетну личност.

Мисија школе
Мисија школе је да кроз музику као уметност, и учење свирања неког
инструмента, ученици стекну знања, вештине, навике, развију сазнајне
способности, свест о значају целоживотног образовања, формирају позитивне
ставове, особине личности, усвоје неопходне моралне, друштвене и радне
вредности, као и да створе основе за интелектуални и стваралачки развој, у
складу са индивидуалним потенцијалима.
Желимо отворену школу са атрактивним образовним услугама за ученике
и све остале учеснике у наставном процесу.
Желимо школу која тежи активној улози у друштвеном животу, ослушкујући
његове потребе, остварујући тако интересе појединца и интерсе локалне средине.
Желимо школу у којој ће унутрашња реформа стално трајати, и која ће ићи
у сусрет друштвеним променама.
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Визија школе
Савремена и активна школа која ученицима пружа свестрано музичко
образовање, и омогућава им да се изразе у разноврсним областима музичког
живота.
Школа која иде у корак са временом, а егзистира као чувар музичке
традиције.

МОТО ШКОЛЕ

„СТВАРАМО БОЉИ И ЛЕПШИ СВЕТ“

Добре школе подстичу сањање лепих снова, а од снова почињу све врсте
подухвата. Школа је фабрика добрих снова, јер када ће деца сањати ако не у
годинама када похађају школу
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ОПШТЕ ОСНОВЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Школа доноси школски програм у складу са законом, a на основу наставног
плана и програма, а укупан образовно васпитни рад се остварује на основу
школског програма.
Школски програм је документ на основу којег се остварује развојни план и
укупан oбразовно-васпитни рад у школи.
Школски програм представља основу на којој сваки наставник и стручни
сарадник планира и реализује свој рад.
Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно
старатеља у избору школе, праћење квалитета образовно-васпитног процеса и
његових резултата, као и процену индивидуалног рада и напредовања сваког
ученика.
Школски програм се доноси на основу наставног плана и програма у складу
са Законом. Школски програм усваја школски одбор, по правилу, сваке четврте
године.
Поједини делови школског програма иновирају се у току његовог
остваривања.
Школа објављује школски програм у складу са Законом и општим актом
школе.
Школским програмом подразумевају се сви садржаји, процеси, и активности
усмерени на остваривање циљева и исхода образовања и васпитања.
Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа, циљева и
стандарда, исхода, постигнућа према потребама ученика и родитеља.
Редослед и динамика израде докумената установе:
Развојни план школе – доноси се на 3 до 5 година.
Школски програм – доноси се сваке четири године, допуњује по потреби.
Годишњи план рада – простор, календар, 40-часовна радна недеља,
глобалне планове рада за предмете.
Годишњи извештај о раду школе – сваки орган и појединац који је нешто
планирао, на крају године подноси извештај о раду током године (у односу на
планирано).
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СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Сврха програма образовања

Школа се самостално, и у сарадњи са локалном самоуправом стара о
обезбеђивању и унапређењу услова за развој образовања и васпитања,
обезбеђивању и унапређењу квалитета програма образовања и васпитања, и свих
облика образовно-васпитног рада.
Како би се обезбедио квалитет рада у установи, вреднује се остваривање
циљева, исхода, стандарда постигнућа, допринос и укљученост родитеља, деце и
ученика у различите облике образовно-васпитног рада и услова у којима се он
остварује.
Самовредновањем установа оцењује оствареност сврхе и квалитет
програма образовања и васпитања и његово остваривање, задовољство деце,
ученика и родитеља.
Извештај о самовредновању квалитета рада установе, подноси директор,
наставничком, односно педагошком већу, савету родитеља, органу управљања,
као и надлежној школској управи.
Сврха програма образовања је развијање знања, вештина, ставова и
вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене
потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге
особе, активно и одговорно учествује у друштвеном и културном животу и
доприноси демократском и културном развоју друштва.

Општи принципи образовања и васпитања су:
● Једнако право и доступност образовања и васпитања без
дискриминације, а у складу са потребама и интересовањима деце и
ученика;
● Образовање и васпитање, засновано на тековинама и достигнућима
савремене науке, прилагођених узрасним и личним образовним
потребама ученика;
● Пружање подршке за развој свих компетенција;
● Усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз
разноврсне облике учења, наставе
● Оцењивање којим се излази у сусрет различитим потребама ученика,
развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа;
● Поштовање права сваког детета, ученика и одраслог и уважавање
људског достојанства;
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● Неговање отворености, сарадње, толеранције, основних моралних
вредностими;
● Хоризонтална и вертикална проходност којом се осигурава могућност
да ученици током образовања промене врсту образовања, и
могућност стицања вишег нивоа образовања;
●

Циљеви образовања и васпитања
Основни циљеви образовања и васпитања су:
● Обезбеђивање подршке целовитом развоју ученика;
● Интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој
сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама
и интересовањима;
● Развој свести о себи, стваралачких способности, критичког
мишљења, мотивације за учење;
● Развој способности за тимски рад;
● Развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне
сарадње са другима;
● Развој
способности
самовредновања,
самоиницијативе,
и
изражавања свог мишљења;
● Развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције
према насиљу;
● Развијање и практиковање здравих животних стилова;
● Развијање компетенција за сналажење и активно учешће у друштву;
● Поштовање равноправности, толеранције и уважавање различитости;
● Оспособљавање за доношење одлука о избору даљег образовања и
занимања, и будућег живота;
● Развијање кључних компетенција за целоживотно учење, и стручних
компетенција у складу са захтевима занимања.

Музичко образовање и васпитање остварује се са циљем да сваком
ученику омогући:
● Развој музичке писмености;
● Развијање љубави према уметности уопште, а посебно према
музици;
● Активно слушање и разумевање уметничке музике;
● Развијање музичких способности – спољашњег (контролног) и
унутрашњег (менталног) слуха;
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● Упознавање ученика са грађом, акустичким својствима и изражајним
могућностима одабраног инструмента/гласа;
● Овладавање основном техником свирања, односно вокалном
техником на одабраном инструменту/гласу;
● Стицање искуства јавног наступања – самосталног и у ансамблу,
(развој самопоуздања);
● Развијање
стваралачких
способности,
критичког
мишљења
мотивације за учење,
способности за тимски рад, способности
самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења;
● Развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и
светске културне баштине;
● Оспособљавање за самостално учење, вежбање, развој радних
навика;
● Усвајање правила понашања при слушању и извођењу музике.
● Развој репродуктивно – креативних, и естетских аспеката личности у
складу са развојним потребама, уметничким потенцијалима и
интересовањима;
● Континуирано музичко образовање у складу са сопственим
потребама, интересовањима и потенцијалима (наставак школовања у
средњој музичкој школи);
● Изградња и очување личне, и уметничке аутономије;

● Изграђивање навике посећивања концерата класичне музике.

Општи исходи образовања и васпитања

Исходи образовања и васпитања говоре о томе шта ученик зна, разуме, и
шта је способан да покаже, односно уради.
Они су основа за планирање, праћење и вредновање образовања и
васпитања.
Ученик је способност да:
● изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у
усменој и писаној форми;
● критички процењује информације;
● показује одговорности према свом животу, животу других и животној
средини;
● ради ефикасно са другима као члан тима, групе,;
● зна како да самостално учи;
● разликује чињенице од интерпретација;
● користи дигиталне технологије;
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● учествује у друштвеном животу, поштује права и слободе других,
комуницира ненасилно;
● има јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха;
● Остваривање општих исхода образовања и васпитања обезбеђује се
укупним образовно-васпитним процесом у оба циклуса образовања и
васпитања, кроз све облике, начине и садржаје рада.

ПРОГРАМИ ОРИЈЕНТИСАНИ НА ИСХОДЕ И ПРОЦЕС УЧЕЊА
У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ
Програми свих наставних предмета конципирани су на исти начин.
Дефинисани су предметни исходи за крај разреда.
Улога наставника је кључна у остваривању циља и исхода Наставник има
слободу избора и повезивање садржаја, метода наставе и учења и активности
ученика.
Оријентација на процес и исходе учења, брига је не само о резултатима,
већ и о повезивању знања у смислене целине и повезивање са практичном
применом.
Образовно-васпитну праксу не можемо до краја и детаљно унапред
предвидети. Настава и учење остварује се у складу са конкретним потребама
ученика.
Свака активност ученика праћена је прилагођеном повратном
информацијом наставника, довољно јасном и информативном.
Информација је подстицајна, ученици се оспособљавају и охрабрују за
процену сопственог напредка у остваривању исхода, као и напредак других
ученика.

Остваривање принципа, циљева исхода и стандарда постигнућа
На крају првог квалификационог периода, у првом полугодишту, и трећег
квалификационог периода у другом полугодишту, школа је у року од 8 дана
завршетка квартала писмено обавештава родитеља или старатеља ученика, о
постигнутом успеху у учењу и владању, броју изостанака са наставе и изреченим
васпитно, и васпитно-дисциплинским мерама.
Обавештење се доставља лично, на родитељском састанку или
препорученом поштом.

Језик на коме се остварује образовно- васпитни рад

Школа за основно музичко образовање „Стеван
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Наставни план и програм се остварује на српском језику и
ћириличном писму.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И
ПРОГРАМА
ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ШКОЛИ
Основна музичка школа „Стеван Христић“ у Бачкој Паланци, пружа
могућност школовања на подручју рада: Култура, уметност и јавно
информисање.
У основну музичку школу може да се упише дете и ученик основне и средње
школе који положи пријемни испит за утврђивање музичке способности.
Ученик који није завршио први циклус основне музичке школе може да се
упише у други циклус након положеног испита за проверу знања.
Ученик основне музичке школе може да настави стицање музичког
образовања и васпитања по јединственом школском програму за таленте, ако се
утврди да има изузетне музичке способности.
Основно музичко образовање и васпитање остварује се у трајању од шест
година и четири године у зависности од врсте инструмента, у два образовна
циклуса.
Школа организује и програм наставе и учења за припремни разред, за
ученике млађег узраста.
Ученик који се истиче способностима и знањем може да стекне основно
музичко образовање и васпитање у року краћем од прописаног планом и
програмом наставе и учења.
У I разред основне музичке школе за инструменте: виолина, гитара,
тамбура E-прим, клавир, хармоника, флаута, може да се упише ученик од 9 година
и млађи.
У I разред основне музичке школе за инструменте: кларинет, може да се
упише ученик од 11 година и млађи.
У I разред основне музичке школе за соло певање, може да се упише: за
женске гласове – ученик од 13 година и старији, а за мушке гласове – ученик од 16
година и старији.
У I разред основне музичке школе може да се упише и ученик старији него
што је прописано уколико на пријемном испиту испољи изузетне музичке
способности.
Програм наставе и учења у основној музичкој школи изводи се
индивидуално (настава инструмента и певања) и групно (настава солфеђа,
теорије музике оркестра, хора и камерне музике).
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Група у програму наставе и учења за предмете: Солфеђо и Теорије музике
може да има од 7–12 ученика,
Оркестар од 12–30 ученика и Хор до 50 ученика.
Школа формира и камерни ансамбл у групи до 12 ученика.
Програм наставе и учења у основној музичкој школи прилагођава се
ученицима са сметњама и инвалидитетом, путем спровођењем мера
индивидуализације (прилагођавањем простора и услова, метода рада,
дидактичког материјала, начина давања инструкције и др, као и изменама
садржаја активности, садржаја учења и исхода образовања и васпитања), односно
припремом индивидуалног образовног плана.
У први разред основне музичке школе, упис се врши на основу пријемног
испита, који се полаже у јунском или августовском року, текуће школске године за
наредну школску годину, у роковима које одреди школа.
Кандидат који жели да приступи пријемном испиту треба да попуни и преда
пријаву у којој наводи инструмент и пријављује се да полаже пријемни испит, као и
другу потребну документацију коју школа одреди, Кандидат приступа полагању
пријемног испита у термину који је одређен.
На пријемном испиту, способност кандидата се процењује у 8 целина:
целина 1. Интерпретација изабране песмице,
целина 2. Репродуковање кратке музичке целине са текстом,
целина 3. Певање неутралним слогом,
целина 4. Интонирање појединачних тонова,
целина 5. Хармонско слушање,
целина 6. Провера ритмичких способности у метру 4/4 ии 2/4, односно
3/4,
целина 7. Физичке предиспозиције,
целина 8. Зрелост кандидата за 1. разред основне музичке школе.
У оквиру шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања
изучавају се следећи инструменти: виолина, гитара, тамбура E-прим, клавир,
хармоника, флаута, кларинет.
У оквиру четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања
изучава се соло певање,
Поред наставе инструмента, односно певања, на Одсеку за класичну музику
изучавају се: солфеђо, теорија музике, оркестар, хор, камерна музика и упоредни
клавир.
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ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ

Настава главног предмета – инструмента, односно певања
● Током шестогодишњег (у I, II и III разреду) и четворогодишњег (у I и II
разреду) основног музичког образовања и васпитања, час траје 30
минута, а у свим осталим разредима 45 минута. Настава главног
предмета и упоредног клавира је индивидуална у свим разредима.
● Час упоредног клавира у I и II разреду за соло певање траје 45 минута.
Настава солфеђа и теорије музике
● Часови солфеђа и теорије музике трају по 45 минута.
Настава оркестра, хора и камерне музике
● Настава оркестра је обавезна за ученике IV, V и VI разреда
виолине,тамбуре, хармонике, флауте, кларинета. Поред стандардних
оркестарских састава Школа формира и оркестре нестандарних састава
у зависности од заступљености инструмената по врсти и годинама
учења.
● Ученици инструмента који не свирају у оркестру обавезни су да
похађају наставу хора.
● Настава камерне музике организује се за ученике IV, V и VI разреда
шестогодишњег, као и за ученике III и IV разреда четворогодишњег
основног музичког образовања и васпитања у случају када школа није у
могућности да формира велике ансамбле – хор и оркестар и у оквиру
додатне наставе.
● Часови оркестра, хора и камерне музике трају по 45 минута. За потребе
јавне и културне делатности могуће је повећати фонд часова из ових
предмета.
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ПРИПРЕМНИ РАЗРЕД
Настава припремног разреда обухвата узраст од 6-8 година. Оделења су
разврстана по узрасту и у складу са тим је и конципирана настава. Тако, постоји и
одељење млађег, 6-7 година и одељење старијег узраста, 8 година, у којима се
изводи настава усклађена са Наставним планом и програмом.
Група припремног разреда у основном музичком образовању и васпитању
има од 12 до 16 деце.
Ученици који су похађали програм припремног разреда, полажу пријемни
испит.
У припремном разреду настава је групна у почетку, и одвија се 2 пута
недељно на часу од 45 минута
Током школске године, у складу са напредовањем детета, постоји
могућност укључивања у наставу на жељеном инструменту која је индивидуална,
такође 2 часа недељно од 30 минута
Наставу припремног разреда воде наставници солфеђа.
Настава је усмерена на остваривање исхода, при чему се даје предност
искуственом учењу и стицању знања и вештина.
Садржаји наставе припремног разреда
●
●
●
●

Усмерени су ка развоју интересовања и љубави према музици
Развију духа заједништва кроз заједничко извођење и комуницирање
Потенцирају код ученика осећање сигурности и подршке
Развијање потенцијала за музичко изражавање

Циљ наставе припремног разреда:
● Стимулише и унапређује когнитивне способности детета
● Подстиче и унапређује различите видове музичког развоја детета
● Подстиче опажајни, појмовни, психомоторни и вокални развој детета.
● Подстиче развој људске креативност и самоизражавање
● Подстиче
опуштање,
подизања
пажње,
развој
меморије,
емоционалних и физичких реакција/одговора,.
Планирање наставе и учења припремног разреда
Планирање наставе и учења, обухвата годишњи и оперативни план, као и
припрему за час.
Годишњим планом дефинисан је фонд часова у току школске године.
Оперативни план подразумева одабир и разраду исхода на месечном
нивоу. С обзиром на дужину трајања часа (45 минута за групу), рад треба
ефикасно организовати.
Школа за основно музичко образовање „Стеван
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Остваривање наставе и учења припремног разреда
Настава у припремном разреду се састоји из неколико области:
● Слушање музике,
● Мелодика, опажање-интонирање,
● Музичко стваралаштво,
● Ритам и музички бонтон.
Наведене области су међусобно повезане и иако се посебно савладавају,
оне чине нераскидиву свеобухватну целину.
Слушање музике
Активним слушањем музике ученици опажају елементе и облике уметничког
дела, разликују инструменте и извођачке саставе.
Слушањем ученик препознаје музички облик –сличност и различитост
делова у композицији. Оно знатно утиче на емоционални, интелектуални и
естетски развој ученика.

Мелодика
Изражајно и разговетно певање води ширењу опсега гласа, као и раду на
чистој интонацији. Певају се музички модели, песме са текстом , мелодије
различитих жанрова, српске народне песме, као и песме различитих
националности.
Примери се обрађују по слуху, наравно,уз инструменталну пратњу.
Музичко стваралаштво
Ученици у припремној настави преобликују мелодије и ритам познатих
песама.
Ученици импровизују на различитим мелодијским инструментима или на
удараљкама (Орфов инструментариј).
Активности музичког стваралаштва спроводе се индивидуално или групно.
Музичке игре су средство спонтаног усвајања знања и вештина.
Ритам
Ритам се развија кроз покрет и певање.
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Ученик се изражава кроз покрет у песми и композицији: пљескањем,
лупкањем, пуцкетањем прстима, корачањем,... те при том опажа и усваја
елементе ритма.
Музичка писменост
Савладавањем основних музичких елемената писањем, цртањем и бојењем
код ученика се развија музичка графомоторика (писање нота на линијама и у
празнинама, писање виолинског и бас кључа,...)

Музички бонтон
Наставник ученике васпитно обликују кроз правила понашања (музички
бонтон- адекватно понашање на концертима и јавним наступима) при слушању и
извођењу музике. Учениици пажљиво слушају и коментаришу извођење музичког
дела.
Праћење и вредновање наставе и учења
У припремном разреду ученици се не оцењују, али је наставник у обавези
да води педагошку документацију и запажања о ученицима.
Посебан изазов и уживање за ученике представља јавни наступ при чему се
приказује пређени програм.
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ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ – ШEСТОГОДИШЊЕ
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Шестогодишњи програм обухвата инструменте: клавир, хармоника,
виолина, тамбура, флаута, кларинет и гитара. Похађају га ученици од 8-15 година.
Назив
предмета

Први циклус
I разред

II разред

Други циклус
III разред

IV разред

Vразред

VI разред

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

66

Солфеђо

2

70

2

70

2

70

2

70

2

70

2

66

Теорија
музике

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1

33

Оркестар,
хор,
камерна
музика

/

/

/

/

/

/

2

70

2

70

2

66

Свега

4

140

4

140

4

140

6

120

6

120

7

231

ОДСЕК ЗА КЛАСИЧНУ МУЗИКУ – четворогодишње образовање и
васпитање
У оквиру четворогодишњег основног музичког образовања и васпитања
изучава се соло певање.
Први циклус
НАЗИВ
ПРЕДМЕТА

I
разред

Други циклус

II
разред

III
разред

IV
разред

Фонд часова
ггод

нгод

н год

нед

год

Соло певање

270

270

2 70

2

66

Солфеђо

270

270

2 70

2

66

Теорија музике

-

- 1

33

Упоредни
клавир
СВЕГА

-

-

-

-

135

135

1 35

1

33

5175

5175

5 175

6

198
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● 2 часа недељно оркестра или хора, као и могућност камерне наставе,
такође у трајању часа 45 минута (само у другом циклусу IV, V, и VI
разреду).
● У школи наставу оркестра похађају ученици хармонике, док наставу
хора похађају ученици свих осталих инструмената. Постоји могућност
да и ученици хармонике пахађају хор, уколико се укаже потреба за
тим, или обрнуто, уколико настава оркестра захтева учешће и неког
другог инструмента, ученици осталих инструмената могу похађати
оркестар, у пуном фонду часова.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА

Заступљеност инструмената који се изучавају у нашој школи

Нас
авни програм
Шестогодишњи програм

Инстр
мент
клавир
хармоника
виолина
тамбура
гитара
клари
е
флаута

Четворогодишњи програм

соло певање
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СПЕЦИФИЧНОСТ OДРЖАВАЊА НАСТАВЕ У ШОМО “СТЕВАН
ХРИСТИЋ“
У оквиру шестогодишњег основног музичког образовања и васпитања
изучавају се следећи инструменти: виолина, гитара, тамбура, клавир, хармоника,
флаута, кларинет. У шестогодишњем програму образовања и васпитања, I циклус
образовања траје три године, односно захвата прва три разреда школовања.
I циклус образовања обавезне наставе подразумева похађање два
предмета: наставу инструмента и теоретског предмета – солфеђа.
У случају четворогодишњег програма (соло певање), I циклус траје две
године, односно захвата прва два разреда школовања.

Преглед трајања часова у I циклусу по предметима

Предмет

Трајање часа

Број часова
недељно

клавир

30 минута

2

хармоника

30 минута

2

виолина

30 минута

2

тамбура

30 минута

2

флаута

30 минута

2

кларинет

30 минута

2

солфеђо

45 минута

2

гитара

30 минута

2

соло певање

30 минута

2

Преглед трајања часова у II циклусу по предметим
Предмет

Трајање часа

Број часова
недељно

клавир

45 минута

2

хармоника

45 минута

2

виолина

45 минута

2
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тамбура

45 минута

2

флаута

45 минута

2

кларинет

45 минута

2

гитара

45 минута

2

Хор/ оркестар

45 минута

2

солфеђо

45 минута

2

Теорија музике

45 минута

1

соло певање

45 минута

2

Обавезна настава се одвија у складу са прописаним Наставним планом и
програмом, који прописује циљеве, исходе, области и препоручене садржаје, које
треба постићи, минимум програма који треба реализовати, као и обавезни
минимум програма, обавезне јавне наступе,испитни програм и програм смотри.
У I циклусу школовања постоје разлике у Наставном плану и програму
везано за полагање испита и смотри у зависности од инструмента који се похађа.
Јавни наступи, интерни часови су обавезни у току године, за сваког
ученика.
2 јавна наступа и 2 интерна часа су минимумтоком школске године.
Јавни наступ подразумева и наступ на интерном часу.
Пробе се држе и у мањим групама, у циљу бољег увежбавања са одвојеним
деоницама и гласовима.

ИСПИТИ
Испити се полажу писмено, усмено и практичним радом.
Испити се полажу пред испитном комисијом од најмање три члана коју
образује директор школе.
Испитна комисија ради у пуном саставу, а оцену утврђује већином гласова
својих чланова одмах након обављеног испита и саопштава је ученику.
Успех ученика на испиту оцењује се бројчаном оценом од 1 до 5.
Испитна питања садрже градиво наставног програма одређеног предмета.
На усменом испиту ученик има право да се припрема за одговоре 15
минута.
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Ученик се за време испита не може служити литературом и другим
средствима која му испитна комисија није изричито одобрила, нити може
користити помоћ других лица.
Ученик који омета ток испита, понаша се недолично или се служи
недозвољеним средствима у току испита, може бити удаљен са испита и оцењен
недовољном оценом.
О току испита води се одговарајући записник предвиђен Правилником о
евиденцији у основној школи.
Из оправданих разлога (болести и сл.) испитна комисија може да одложи
полагање испита ученику, али најкасније до последњег дана испитног рока.
Сматра се да није положио испит ученик који из неоправданих разлога не
приступи испиту или одустане од испита у току или пре испита.
Ако ученик достави оправдање о спречености да приступи испиту, пре дана
одређеног за полагање испита и затражи одлагање испита, директор цени
оправданост разлога и доноси одлуку о одлагању испита.
Уколико ученик из других разлога није у могућности да испоштује термине
испита, потребно је да уз образложење поднесе благовремено молбу за
одлагање.
Ученик у једном дану може полагати највише испит из једног предмета.

У основној музичкој школи полажу се следећи испити:
1. пријемни испит за утврђивање музичке способности,
2. испита за проверу знања за први циклус основне музичке
школе,
3. годишњи испит,
4. разредни испит,
5. поправни испит,
6. испити по приговору,
7. испити за завршавање школовања у краћем року,
8. испити за ванредне ученике.
9. контролни испит

Пријемни испити

О организовању пријемног испита школа расписује конкурс.
Конкурс се објављује на огласној табли школе и путем средстава јавног
информисања.
У основну музичку школу може да се упише дете и ученик основне и средње
школе који положи пријемни испит за утврђивање музичке способности, у складу
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са планом и програмом наставе и учења основног музичког образовања и
васпитања.
На пријемном испиту за утврђивање музичких способности за упис у
Основну музичку школу проверава се нарочито: слух (мелодијски и хармонски),
музичка меморија, осећај за ритам итд.
Ученици се у ОМШ примају на основу ранг листе за сваки инструмент.
Бодовање на пријемном испиту за ОМШ се врши за сваки део испита а коначна
оцена испита представља просечну оцену бодовања.
Ранг листа се прави посебно за сваки инструмент.
Пријемни испит полаже се пред комисијом коју чине пет наставника школе.
Наставник солфеђа је испитивач, а од чланова комисије Наставничко веће
бира председника, који се мења за сваки пријемни испит у зависности од потребе
школе.
Директор школе води записник и бодовну листу са пријемног испита.
Сваки члан комисије ученика оцењује оценом 5-10.
На основу скупљених оцена, прави се ранг-листа која утиче на упис ученика
у школу. Предност имају ученици са већим бројем освојених бодова, зависно од
броја слободних места на појединим одсецима. У случају да више кандидата има
једнак број освојених бодова, као критеријум за избор битан је узраст детета, тј.
предност имају млађи кандидати.
Пријемни испит полаже се током јуна и августа месеца у роковима које
школа одреди.
Резултати пријемног испита објавјављују се на огласној табли школе
најкасније четири недеље након пријемног испита.
Резултати пријемног испита односно ранг листа са свим кандидатима се
истиче на огласној табли школе и означавају се ученици којима се дозвољава
упис у први разред, односно они који испуњавају тражене услове.
У случају да неко од ученика, коме је упис дозвољен, одустане, на његово
место може се уписати следећи са ранг листе, тј. први испод црте под условом да
испуњава услове који се тичу година старости.
Одлука испитне комисије о ранг листи је коначна.
За време трајања испита, морају бити присутни свих пет чланова комисије.
Уколико примети неке неправилности, председник комисије или директор
школе могу тражити да се испит понови.
О случају из предходног става одлучјуе Наставничко веће школе које може
донети следећу одлуку:
Поништи испит.
Потврди одлуку комисије.
У случају да наставничко веће поништи испит, одређује се нова комисија,
као и време поновљеног полагања испита.
Директор Школе је у поновљеном случају обавезно члан комисије али нема
право да оцењује. Његов задатак је да сакупља бодове , прави ранг листу и све
време прати регуларност испита.
Одлука комисије на поновљеном испиту је коначна.
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Испита за проверу знања за први циклус основне музичке школе

Ученик који није завршио први циклус основне музичке школе може да се
упише у други циклус након положеног испита за проверу знања.
Ученик полаже испит на нивоу испитних захтева првог циклуса ОМШ.
Рокови за полагање овог испита су јунски и августовски.

Годишњи испити
Годишњи испит из главног предмета полажу ученици III, IV, V, и VI разреда
шестогодишњег, II, III, и IV разреда четворогодишњег основног музичког
образовања и васпитања.
Годишњи испит из предмета солфеђо полажу ученици III и VI разреда код
шестогодишњег школовања и ученици II и IV разреда четворогодишњег основног
музичког образовања и васпитања.
Годишњи испит из теорије музике полаже се у шестогодишњем образовању
у VI разреду, у четворогодишњем образовању у IV разреду.
Горе наведени ученици у месецу децембру излазе на смотру (полугодишња
смотра) и овај вид вредновања не подлеже нумеричком оцењивању.
Ученици I и II разреда шестогодишњег, а I разреда четворогодишњег
основног музичког образовања и васпитања излазе на смотру у месецу јуну и овај
вид вредновања не подлеже нумеричком оцењивању.
Ученици који убрзано напредују полажу годишњи испит у три испитна рока,
у јануарском, јунском и септембарском испитном року.
Годишњи испити се организују у два испитна рока, јунском и августовском
тако да њихово одржавање не утиче на редовно извођење образовног рада.
Завршни испит из теорије музике полажу ученици VI разреда
шестогодишњег и IV разреда четворогодишњег основног музичког образовања и
васпитања.
Завршни испит из упоредног клавира, полажу ученици IV разреда - Соло
певања.
Ученици разреда у којима нема годишњег испита оцењују се годишњом
оценом.
Наставничко веће одређује време полагања испита о чему извештава
ученике преко огласне табле школе.
Ученик који има на крају другог полугодишта позитивне оцене из свих
наставних предмета и савлада одређене наставне садржаје може се пријавити за
полагање испита у року којем он жели, до краја календарске године.
У случају вандредних ученика, пријављују испит на посебној пријави коју
предају секретеријату школе најкасније десет дана пре полагања испита.
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На основу поднете пријаве Наставничко веће школе прави распоред
полагања, о чему обавештава ученике преко огласне табле школе.
Садржај испитног програма је саставни део Наставног плана и програма за
музичке школе.
Испит се полаже пред комисијом од три члана у којој су најмање два члана
наставници који испуњавају услове за извођење образовно васпитног рада из
истог или сродног наставног предмета.
Избор чланова комисије врши Наставничко веће школе.
Наставничко веће школе именује и председника комисије који је одговоран
за исправност одржавања испита.
На годишњем испиту из главног предмета комисија утврђује оцену на
основу показаног знања и вештина на испиту и сагледавања развоја,
напредовања и ангажовања ученика током године.
Ученик који стиче музичко образовање и васпитање полаже годишњи испит
из предмета који се утврђују одговарајућим Правилником о наставном плану и
програму.
О сваком испиту се води посебан записник у коме се уписују генералије
ученика, испитно градиво, градиво пређено у току школске године као и рубрика за
оцену на испиту.
Испитни записник потписују сва три члана испитне комисије.
Испит не може почети ако комисија нема прописано испуњену пријаву
ученика.
Податке о ученику у испитном записнику дужан је да унесе сваки предметни
наставник за ученике своје класе, да их преда секретеријату Школе где се уводе у
деловодник Школе и предају председнику комисије.
Испит се обавља појединачно за сваког ученика.
За време трајања испита морају бити присутна сва три члана испитне
комисије.
Директор Школе по службеној дужности може присуствовати испиту, са
правом утицаја на правилност доношења оцене.
Уколико примети неке неправилности председник комисије или директор,
могу тражити да се испит поништи.
У случају из предходног става председник комисије или директор Школе
имају право да обуставе даљи ток испита и да хитно известе Наставничко веће
школе о разлогу доношења такве одлуке.
У случају из предходног члана Наставничко веће доноси одлуку да се
оформи нова комисија која ће накнадно испитати ученика.
Директор Школе је у поновљеном случају полагања испита обавезно
председник комисије.
Одлука комисије у поновљеном случају је коначна.
Након извршених испита сваки наставник је дужан да саопшти резултате
ученицима своје класе на родитељском састанку, да им изда сведочанства,
књижицу и да резултате испита унесе у матичну књигу ученика и дневник рада.
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Ученици који су у току школске године на такмичењима ученика музичких
школа освојили I, II или III награду ослобађају се полагања годишњег испита и
закључује из предмета инструмент оцена одличан (5).
Ученици који су добили похвалу или учешће и остали ученици обавезни су
изаћи на годишњи испит.
Одлуку о ослобађању полагања годишњег испита на предлог наставника
класе, доноси Наставничко веће школе.
У случају да ученик не изађе на испит у термину који је назначио у пријави,
комисија заједнички констатује да ученик није приступио испиту о чему
обавештава Наставничко веће школе.
Ако Наставничко веће установи да ученик из оправданих разлога (болести и
сл.) није могао да приступи испиту, може му се дозволити да испит полаже у
наредном року. За накнадно полагање испита ученик подноси молбу у
секретеријату Школе са приложеним лекарским уверењем или другим важећим
оправдањем.
О одлуци из предходног става Наставничко веће обавештава ученика о
дану, сату и месту полагања испита.
Директор Школе по службеној дужности може присуствовати свим врстама
испита у циљу правилног одржавања испита.
Ученик од четвртог и петог разреда основног музичког образовања и
васпитања понавља разред ако на крају другог полугодишта има закључене више
од две недовољне бројчане оцене, или не положи поправни испит, осим оцене из
владања и када добије недовољну оцену из главног предмета на годишњем
испиту.
Ученици завршних разреда основне школе који не положе годишњи испит,
не понављају разред, већ завршавају започето образовање у истој школи у
својству ванредног ученика полагањем испита.
Ученик са сметњама у развоју полаже завршни испит у складу са његовим
чулним и моторичким могућностима, односно условима које захтева одређена
врста посебних потреба ученика.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1, оцењује се на
основу ангажовања и степена остварености исхода, уз прилагођавање начина и
поступка оцењивања.
Закључна оцена из обавезног предмета за ученика првог разреда је описна
и исказује се као напредовање ученика у остваривању исхода, ангажовање и
препорука.
У првом разреду закључне оцене из обавезних предмета и из изборних
програма и активности уносе се у ђачку књижицу и ученик прелази у наредни
разред.
Закључна оцена из обавезног предмета за ученика од другог до шестог
разреда је бројчана.

Школа за основно музичко образовање „Стеван
Христић“
26

Разредни испит
Разредни испит полаже ученик ОМШ који није оцењен из једног или више
обавезних предмета, изборног програма и активности, уколико није похађао
наставу више од трећине укупног годишњег броја часова тог обавезног предмета,
изборног програма и активности и уколико се оцењивањем утврди да није
достигао образовне стандарде на основном нивоу.
Ученик ОМШ који на разредном испиту добије једну или две недовољне
оцене, као и ученик који није приступио полагању разредног испита из једног или
два обавезна предмета, изборног програма и активности полаже поправни испит.
Ученик ОМШ полаже разредни испит у јунском и у августовском испитном
року.
За ученике ОМШ упућене на разредни испит, школа организује припремну
наставу пре почетка испитног рока, у трајању од најмање пет радних дана са по
два часа дневно за сваки предмет.
Редован ученик ОМШ положио је разредни испит ако из предмета који је
полагао добије позитивну оцену.
Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из више од два
обавезна предмета, или који не приступи полагању разредног испита из више од
два обавезна предмета, изборног програма и активности, понавља разред, у
складу са законом.
Разредни испити се организује пре полагања годишњих и поправних
испита.

Поправни испит
Поправни испит полаже ученик од другог до завршног разреда основног
музичког образовања и васпитања који на крају другог полугодишта има до две
недовољне закључне бројчане оцене.
Ученик од другог до завршног разреда основног музичког образовања и
васпитања полаже поправни испит у августовском испитном року, а ученик
завршног разреда у јунском и августовском року.
Ученик који полаже поправни испит обавезан је да похађа припремну
наставу, коју је школа дужна да организује непосредно пре полагања поправног
испита
Припремна настава за ученике се организује, у трајању од најмање пет
радних дана са по два часа за сваки предмет.
Ученик од другог до завршног разреда основног музичког образовања и
васпитања који на крају другог полугодишта има више од две недовољне
закључне бројчане оцене и ученик који на крају другог полугодишта има више од
две недовољне закључне бројчане оцене и ученик који не положи поправни испит
или не приступи полагању испита понавља разред, у складу са законом.

Школа за основно музичко образовање „Стеван
Христић“
27

Ученици са недовољном оценом на годишњем испиту из главног предмета
не могу да полажу поправни испит.
Поправни испит полажу ученици са недовољном оценом на годишњем
испиту из солфеђа, теорије музике и упоредног клавира.

Испит по приговору
Ученик основног образовања и васпитања, његов родитељ, односно други
законски заступник има право да поднесе:
1) приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и
активности и из владања у току школске године у року од три дана од саопштења
оцене.
2) приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и
активности и из владања на крају првог и другог полугодишта у року од три дана
од дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, осим за ученике
завршних разреда у року од 24 сата.
3) приговор на испит у року од 24 сата од саопштавања оцене на испиту.
Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским
старешином, решењем одлучује о приговору на оцену из обавезног предмета,
изборног програма и активности и из владања у току школске године у року од три
дана.
Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским
старешином, решењем одлучује о приговору на закључну оцену из обавезног
предмета, изборног програма и активности и из владања на крају првог и другог
полугодишта у року од 24 сата, претходно прибављајући изјаву наставника.
Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским
старешином, решењем одлучује о приговору на испит у року од 24 сата, претходно
прибављајући изјаву наставника.
Директор је дужан да предметном наставнику на чију оцену је уложен
приговор, у року од три дана од дана доношења решења по приговору достави
решење.
Ако оцени да је приговор на оцену из обавезног предмета, изборног
програма и активности у току школске године основан и да оцена није јавно
саопштена, образложена, односно да оцењивање није у складу са прописима,
директор поништава оцену, појачава педагошко-инструктивни рад са наставником
у установи и решењем образује комисију за проверу знања ученика, преглед и
поновно оцењивање писменог или другог рада ученика. Комисија има три члана,
од којих су два стручна за предмет, односно област предмета.
Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима,
директор поништава и враћа оцену одељењском већу на разматрање и
закључивање.
Ако директор и након поновног разматрања и закључивања од стране
одељењског већа утврди да закључна оцена из обавезног предмета, изборног
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програма и активности није изведена у складу са прописима или је приговор из
других разлога основан, решењем поништава закључну оцену и упућује ученика
на полагање испита.
Наставник чија оцена је поништена упућује се и на стручно усавршавање за
област оцењивања и комуникацијских вештина.
Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно
усавршавање наставника не дају позитиван резултат, директор је у обавези да
захтева стручно педагошки надзор над радом наставника од стране просветног
саветника.
Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељењским
старешином оцени да је приговор на оцену из владања основан и да оцењивање
није у складу са прописима упућује одељенском већу на разматрање и поновно
одлучивање, уз учешће стручних сарадника.
Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништава
испит и упућује ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року
од три дана од дана подношења приговора.
Уколико школа нема потребан број стручних лица, ангажује стручно лице из
друге школе.
Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна
оцена, не може да буде члан комисије.
Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не
могу да буду чланови комисије чији је испит поништен.
Оцена комисије је коначна.
Испити за завршавање школовања у краћем року
Ученик који постиже изузетне резултате у учењу има право да заврши
школовање у року краћем од предвиђеног.
Ученик полагањем испита може да заврши започети и наредни разред.
Наставничко веће утврђује испуњеност услова и одлучује о остваривању тог
права.
Ученик који убрзано напредује, односно завршава школовање у краћем
року, полаже годишње испите у два испитна рока: у јануарском (односно јунском)
полаже испите разреда у који је уписан, а испите наредног разреда у јунском
(односно августовском) испитном року.
Комисију чине најмање три члана: председник, испитивач и члан.
Испитивач је променљив, односно испитивач је увек предметни наставник
ученику који полаже годишњи испит.
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Испити за ванредне ученике

Ванредни ученик полаже испит из свих предмета утврђеним
планом образовања.
Одредбе о оцењивању редовних ученика
примењују се и на
ванредне ученике.
Владање ванредног ученика не оцењује се.
Ванредни ученици полажу испит из предмета солфеђо са теоријом и
предмета инструмент, као и све остале предмете предвиђене планом и програмом
за разред који се полаже (оркестар, хор или камерну музику).
Испит се полаже пред комисијом од три члана, за сваки предмет посебно,
које именује директор Школе.
Наставник који је припремао вандредног ученика не може бити члан
комисије, али може да присуствује испиту.
За полагање ванредног испита ученик подноси писмени доказ о пређеном
градиву за разред који полаже и пријаву која садржи следеће податке:
Стручно веће Школе, након што ученик поднесе пријаву из предходног
става организује проверу савладаности пређеног градива, од стране наставнике
школе након чега доноси одлуку о полагању испита, одређује његово време и
чланове комисије.
Наставника који ће вршити проверу именује директор Школе.
У случају да наставник утврди да ученик није савладао пређено градиво,
Наставничко веће доноси одлуку да се пријава за полагање испита одбије.
О току и резултату испита комисија води записник који садржи:
Владање се код ванредног испита не оцењује.
Ванредан ученик може прећи у редовно похађање наставе, ако је разред
положио одличним успехом и наставничко веће на писмену молбу одобрило
прелаз у редовно похађање и уколико постоји слободно место.
Рокови за ванредне испите су: јануар, априлски, јунски и августовски
испитни рок.
Трошкове полагања испита за комисије сноси кандидат.

Контролни испит
Контролни испит се организује у току школске године, на крају тромесечја и
полугодишта као вид евалуације рада ученика који полажу годишњи испит из
главног предмета.
Контролни испит организују стручна већа.
Наставници су обавезни да воде евиденцију полагања контролних испита
за сваког ученика у за то израђеним формуларима на нивоу школе.
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Припремна настава - За ученике упућене на разредни и поправни испит
школа организује припремну наставу.
Поправни испит полаже и ученик од другог до завршног разреда основног
музичког образовања и васпитања, који на крају другог полугодишта има до две
недовољне закључне бројчане оцене. (ЗАKОН О ОСНОВНОЈ ШKОЛИ).
Ученик који полаже поправни испит обавезан да похађа припремну
наставу, коју је школа дужна да организује непосредно пре полагања
поправног
испита.
Припремна настава се организује пре почетка испитног рока, у трајању од
најмање пет радних дана са по два часа дневно за сваки предмет. (закон о
основном образовању и васпитању, настава)
ЧАСОВИ КОРЕПЕТИЦИЈЕ
Часове корепетиције у првом циклусу за гудачке, дувачке и ударачке
инструменте трају 15 минута недељно по ученику.
Часове корепетиције за гудачке, дувачке и ударачке инструменте у другом
циклусу трају 30 минута недељно по ученику.
Ученици првог циклуса соло певања наставу корепетиције имају 30 минута
недељно по ученику, а другог циклуса 45 минута недељно по ученику.
Наставу корепетиције предаје наставник клавира, који може, али и не мора,
да држи часове клавира у школи.
Часови корепетициј организују се у оквиру наставе, када ученик има час или
се заказују неким другим даном.

СМОТРЕ
Смотре се организују у циљу провере знања и напредовања ученика у току
и на крају школске године према наставном плану и програму одговарајућег
одсека и предмета и остварују се на основу школског програма.
Смотре и обавезни јавни наступи не подлежу конвенционалном,
нумеричком начину оцењивања. Њихова сврха је да омогуће јавни увид у процес
учениковог развоја и напретка, као и да буду неопходан полигон за ученичко рано
стицање извођачког искуства
Ученику је на смотри у току школске године допуштено да свира из нота,
али на обавезним јавним наступима и на смотри, на крају школске године
потребно је да свира напамет.
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ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Детаљи допунске и додатне наставе нису регулисани на националном
нивоу као у случају редовне наставе. Ипак, извесна очекивања од допунске и
додатне наставе су јасна. Kао врста додатне подршке, допунска и додатна
настава подразумева испуњавање многих функција и поседовање многих
пожељних карактеристика – да се током допунске и додатне наставе негује
другачији приступ настави и учењу од приступа који се примењује у редовној
настави, да се она базира на приступу прилагођеном образовним потребама
ученика који је похађају, да укључује разноврсне стратегије поучавања,
материјале за наставу и учење и наставна средства. Наставник током допунске и
додатне наставе успева да на различите начине мотивише ученика, да омогући
ученицима доживаљај успеха током наставе, да добро познаје своје ученике и да
користи индивидуализовану и диференцирану наставу. Допунска и додатна
настава би требало планира се тимски, укључује многе наставнике и успостави
сарадњу са родитељима.
Допунска и додатна настава представљају и превентивну и интервентну
меру. Када је реч је о превентивној допунској настави, она је намењена свим
ученицима из мањинских породица у циљу стицања знања пошто се ради на
предупређивању могућих будућих образовних тешкоћа.
Ако је ученик на допунску наставу упућен након што је код њега примећен
пад постигнућа услед учесталог одсуствовања, онда је мера интерветна, јер
постоје упозоравајући сигнали за рану идентификацију тешкоћа у учењу и за рано
упозоравање да код одређеног ученика постоји опасност да одустане од
школовања
Координацију одржавања допунске и додатне наставе врши разредно
(стручно) веће.
Допунска настава
Професор је обавезан, да због повремене неуспешности ученика у
савладавању наставних садржаја појединих наставних предмета, организује
допунски рад са ученицима. Током првих наставних месеци, школске године,
предметни наставници идентификују узроке заостајања ученика у савладавању
садржаја програма образовно-васпитног рада.
Годишњи фонд часова допунске наставе планира се зависно од потребе.
Организовање допунске наставе предлажу стручна већа предмета.
Организује се за ученике који имају тешкоће у савладавању градива, с тога
постижу слабији школски успех од очекиваног, односно нижи ниво вештина
извођења на инструменту.
У договору са одељењским старешинама, стручним већем, и педагошком
службом, предметни наставници одређују ученике за допунску наставу.
Наставници имају обавезу да са сваким учеником испланирају часове
допунске наставе и уврсте их у свој недељни распоред редовних часова.
Напредовање ученика прати предметни наставник и одељењски старешина
у сарадњи са родитељима ученика.
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Почетни планирани фонд часова по предмету за који се организује додатни
рад је 35 часова годишње.
Тачан распоред допунског рада и број обухваћених ученика немогуће је
унапред планирати због тога што директно зависе од броја ученика којима је
оваква настава потребна
Наставник на почетку школске године доставља број часова додатне и
допунске наставе у оквиру глобалног плана. Допунска и додатна настава прате
наставни програм предмета, потребе и интересовања ученика, те се стога
планирају само глобално.
Током школске године наставник води евиденцију о одржаним часовима
додатне и допунске наставе и присутним ученицима.
На крају наставне године наставник сачини кратак Извештај о додатној и
допунској настави који садржи следеће елементе: број одржаних часова додатне и
допунске наставе, списак обрађених тема и број ученика који су били обухваћени
наведеним облицима рада.

Додатна настава
Организује се за ученике који се истичу својим способностима
напредовањем.
Организовање додатне наставе предлажу стручна већа предмета. За
ученике се израђује индивидуални план и програм са већим захтевима, и у складу
са тим, јавља се потреба за додатним радом са таквим учеником.
Обавезу идентификовања способних и даровитих ученика имају предметни
наставници, на основу увида у могућности ученика на часовима, идентификују
ученичке способности, разговорају са њима, и педагошком службом, која на
основу иницијативе наставника врши идентификовање ученика.
Додатну наставу реализују и професори кроз припремну наставу ученика за
такмичење.
Посебан вид додатног рада обухвата припрема за годишње испите и упис у
средњу школу. Тачан распоред додатног рада и број обухваћених ученика
немогуће је унапред планирати због тога што директно зависе од опредељења
ученика и термина такмичења. Почетни планирани фонд часова по предмету за
који се организује додатни рад је 35 часова годишње.
Додатни рад се реализује у терминима предвиђеним распоредом часова за
теоретске предмете и у индивидуалним распоредима за индивидуалну наставу, а
по потреби и у другим терминима.
Рад реализују професори које одређују стручна већа, у складу са својим
плановима рада и потребама Школе..
Заинтересованост ученика је већа него за допунски рад (нарочито када се
ради о припремама за такмичења).
План ваннаставних активности (секција и других слободних активности)
садржи само набројане активности. На крају наставне године подноси Извештај о
реализацији ваннаставних активности.
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Програм допунске и додатне наставе
Циљ:
Развијање личности ученика и његових потенцијала пружањем додатне
подршке у складу са способностима ученика.
Задаци:
- Помоћ ученицима који имају тешкоће у раду и учењу, да постигну
максимум у складу са могућностима.
- Помоћ даровитим ученицима, да са додатним захтевима развијају и
надограђују свој таленат, способности и интересовања.
Начин реализације допунске и додатне наставе:

Активности
Допунска настава

Додатна настава

Упознавање са тешкоћама
и проблемима ученика.
Укључивање ученика који
имају тешкоћу у раду и
учењу.
План рада допунске
наставе.
Идентификација ученика
(Мишљење наставника,
одељенског старешине,
родитеља, ученика).
Припрема сложенијих и
тежих задатака за ученике.
Укључивање ученика у рад
секције.
Укључивање ученика у рад
школског и екстерног
такмичења.

Носиоци активности
Наставници инструмента,
теоријске наставе, педагог

Наставници инструмета,
теоријских предмета,
педагог

Брже напредовање ученика - ванредни испит
У току једне школске године ученик може да заврши два разреда, ако се
истиче општом способношћу, постиже натпросечне резултате у савлађивању
наставног плана и програма и има одличан општи успех.
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У току једне школске године ученик може да заврши два разреда ако
показује посебне способности, постиже натпросечне резултате у одређеној
наставној области или предмету и има најмање врло добар општи успех.
Услов за полагање је:
1) Одличан успех (5,00 - 4,50) и да
2) Показује изузетне резултате у савладаном градиву.
Испити из наредног разреда могу се полагати на крају другог полугодишта,
на почетку наредне школске године и на крају првог полугодишта.
Ученик може да полаже испит на крају другог полугодишта разреда у који је
уписан, ако је донета одлука о бржем напредовању до почетка априла месеца
текуће школске године. Испите за наредни разред ученик треба да положи
најкасније до краја текуће школске године.
Испите из прописаних наставних предмета за наредни разред ученик може
да полаже на почетку наредне школске године, ако је донета одлука о бржем
напредовању до почетка јуна месеца текуће школске године.
Испите за наредни разред ученик треба да положи најкасније до краја
септембра месеца.
Испите из прописаних наставних предмета разреда у који је уписан може да
полаже ученик на крају првог полугодишта, ако је донета одлука о бржем
напредовању до почетка текуће школске године, а најдаље до 1. октобра. Испите
из овог разреда ученик треба да положи најкасније до 1. фебруара. Овај ученик
похађа редовно наставу наредног разреда у другом полугодишту и завршава га у
јуну месецу текуће школске године.
Предлог за брже напредовање ученика може да поднесе наставник,
одељенски старешина и други наставници из одељенског већа, који прате ученике
у току школовања, предлажу директору школе да донесе одлуку о његовом бржем
напредовању.
Предлог за брже напредовање ученика директору школе, може да поднесе
и родитељ ученика.
Директор школе доноси одлуку о бржем напредовању ученика.
Директор прибавља писмену сагласност ученика и његовог родитеља.
Директор школе, прибавља мишљење стручне комисије да ли је ученик
испуњава прописане услове за напредовање.
Стручну комисију сачињавају: педагог и предметни наставник, односно
одељенски старешина који дају мишљење о педагошкој оправданости захтева.
Чланове стручне комисије одређује директор школе.
Стручна комисија доставља своје мишљење о томе да ли ученик испуњава
услове за напредовање, у року од седам дана од дана завршетка рада испитне
комисије.
Директор школе доноси одлуку о завршавању одређених разреда у току
једне школске године, у року од седам дана по пријему мишљења стручне
комисије.
Одлуком о бржем напредовању ученика садржи који се разреди завршавају
у року краћем од прописаног, време и начин полагања сваког наставног предмета.
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Наставничко веће утврђује испуњеност услова за брже напредовање
ученика.
Одлука у писменом облику доставља се родитељу ученика у року од три
дана од њеног доношења.
У складу са тим да свако лице има право на образовање и васпитање,
ученици у статусу ванредног ученика похађају школу.

Основни елементи организације наставно образовног процеса у току
школске године

На седници Наставничког већа у августу месецу, планирају се основне
смернице педагошког рада и активности за наредну школску годину. Доноси се
Школски календар, којим се основни елементи организације образовно-васпитног
процеса уносе у Годишњи план рада школе, а такође се одређују и извршиоци
одређених испланираних активности.
Стручни активи и Стручна већа (инструменталних одсека) детаљније
разрађују договоре са Наставничког већа, и усклађују планови и програми за
наредну школску годину, на нивоу одсека – у циљу праћења актуелности,
иновација и њихове примене у настави, као и прилагођавање новим тенденцијама.
Израђује се годишњи програм наставе на нивоу свих одсека. Састанци стручних
актива сазивају се неколико пута годишње, у складу са Годишњим планом рада
школе, и осталим делатностима у школи.
Сваки наставник израђује оперативни план реализације наставног процеса.
Месечни оперативни планови разрађују ток, динамику, исходе, реализације
за наредну школску годину. Наставници инструмента (главног предмета) израђују
индивидуалне планове, прилагођавајући елементе наставе, и наставне програме
индивидуалним карактеристикама сваког ученика. Планови укључују и праћење
евалуације реализације. Предају се до 05.09. сваке школске године.
Посебан акценат ставља се на сарадњу са родитељима. Неопходна је
добра обострана комуникација у виду јасних и благовремених информација о свим
детаљима у настави од стране наставника, али и повратна информација од
стране родитеља. Постоји обавеза о држању најмање 4 родитељска састанка у
току године, с тим да су 2 интерни часови (на којима ученици свирају), по један у
сваком полугодишту.
Евалуација рада наставника и ученика у току године успостављена је
системом контролних преслушавања на нивоу одсека у току године, испита
технике, полугодишњих смотри (прописаних Наставним планом и програмом) и
годишњих испита (на крају школске године).
Распоред ових испита утврђује се сваке године Годишњим календаром
школе и на стручним већима одсека. Програм полугодишњих Смотри на одсеку
клавира и хармонике од трећег разреда до шестог, такође је одређен Наставним
планом и програмом. Програм осталих контролних преслушавања и испита
технике одређује се интерно у оквиру стручних већа, на састанцима.
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Годишњи испити из инструмента организују се у јуну, на крају школске
године у свим разредима. Годишњи испити из солфеђа организују се такође на
крају школске године.

Школа за основно музичко образовање „Стеван
Христић“
37

ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
У остваривању образовно-васпитног процеса рада школе, значајно место у
осмишљавању слободног времена ученика и њиховог креативног и мисаоног
ангажовања, имају ваннаставне активности.
У школској пракси школска секција се схвата као облик додатне наставе
намењен ученицима који имају повећану заинтересованост за одговарајући
предмет или област активности.
Сви ученици, а не само најуспешнији су веома заинтересовани, и подстичу
се да се укључе у школске секције. Улога ваннаставних активности је да
ученицима помогне да стекну знатно шири спектар искустава у односу на основни
школски програм.
У ваннаставним активностима ученици се расправљју са наставницима о
свим могућим питањима, без притиска оцене, и потврђују се као личност, актери,
лидери, аутори.
Школа пружа могућност да деца приуште проширење “фонда искустава” да
се део таквих драгоцених доживљаја стекне и угради.
Ваннаставне активности се не формирају како би се неколико деце
увежбавало за неко такмичење.
Простор ваннаставних активности је есенцијални, битни, изузетно важан
део образовног и васпитног процеса који у великој мери доприноси формирању
комплетне личности.
Изборни и факултативни предмети нису и не могу бити замена школским
секцијама, групама или клубовима јер је разлика у начину рада огромна.
Слобода коју млади имају у осмишљавању и извођењу активности у
ваннаставним облицима рада је вредност по себи.
У тој слободи ваннаставних активности крије се драгоцена улога изузетних
искустава.
Ваннаставне активности ученика су огледало наше школе, прва слика
препознавања вредности и достигнућа школе.
Ученицима су понуђене најшире могуће форме ангажовања ван редовне
наставе за чега је потребан само професионална одговорност и добра воља.
Локална заједница је, такође, позвана да подстиче овакве облике рада.
Добре школе подстичу сањање лепих снова, а од снова почињу све врсте
подухвата. Добро је када је школа фабрика добрих снова, јер када ће деца сањати
ако не у годинама када похађају школу.
Обим
реализације
ових
активностиу
многоме
зависи
од
инетересовањаученика, носиоци реализације су наставници вокалних и
инструменталних класа и председници стручних већа предмета.
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Ваннаставне
активности

Време реализације

Носиоци
реализације

Камерни вокални
ансамбли

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа

Камерни инструментални
ансамбли

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа

Анасмбл флаута

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа

Народни дувачки
инструменти

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа

Народни ансамбли
комбиновани

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа

Камерни гудачки оркестар

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа

Камерни ансамбли соло
певача

У складу са планом

Наставник соло певања и
инструменталних класа

Оркестар хармоника

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа

Музичко – сценски наступи
различитог карактера

У складу са планом

Наставници
инструменталних класа
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ПРОГРАМ РАДА СА ТАЛЕНТОВАНОМ ДЕЦОМ
Даровитост је високо развијена способност, било општа, било нека
специфична, која омогућава натпросечна постигнућа у одређеном конкретном
подручју.
Музички таленат је даровитост у једном ужем подручју. Рад са даровитим
ученицима се одвија кроз следеће етапе:
1.
Идентификација
- Прво је потребно сензитизирати наставнике за препознавање таквих
ученика и сигнализирање одељењском старешини, родитељу, П служби и
Стручном тиму за инклузивно образовање.
- Могуће кроз чек листе - укључују се наставници, одељењске старешине,
родитељи, ученици, стручни сарадници
- Селекција - кроз психолошке тестове, тестове знања
2.
Образовна решења:
- Обогаћивање програма и диференцијација курикулума - било кроз
индивидуализацију, било кроз ИОП 3 (процедура се изводи у складу са законским
документима и налази се у документацији Стручног тима за инклузивно
образовање)
Када се изврши идентификација надарених/талентованих ученика, одреди
се степен/ниво на коме ће се радити са њима, планиране активности могу бити
следеће, зависно од конкретног случаја:
Ван редовне наставе:
- слободне активности, додатна настава
У редовној настави:
●

прилика да брже прође кроз базично градиво

●

самосталан истраживачки рад

●

рад са ментором

●

сложенији задаци, нерутински задаци, виши нивои знања, висока
индивидуализација

●

задаци који су блиски ономе што заиста раде стручњаци из датог
домена

●

коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала
у настави

●

флексибилни временско-просторни услови за рад

●

едукативни излети и посете различитим институцијама; гостујући
предавачи.

На нивоу школе, а свакако и код сваког наставника подстстиче се ауторитет
који се гради на експертизи, а не на позицији моћи. Код ученика развија доживљај
да се његове способности виде, цене и подржавају, пружа му се прилика да
комуницира са својим интелектуалним вршњацима.
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3.

Мотивисање напредних и талентованих ученика
● добијање одређених повластица и награда за резултате на
такмичењима, за учешће на разним манифестацијама,
фестивалима... или изузетне резултате у неком друом облику
активности;
● јавно похваљивање на сајту школе или неким другим медијима,
укључивање у презентацију школе
● вршњачка едукација - постављање талентованих у улогу оних који
и сами едукују друге ученике:
● вођење часа, учешће на Сајму образовања.

Задаци:
● Уочити талентоване ученике, а затим их укључити у рад са
талентованим ученицима;
● Омогућити сваком таквом ученику убрзани развој кроз припреме за
такмичење и наступе на њима;
● Пратити резултате са такмичења и повезивати све наставнике из
стручног већа и теоријских предмета који предају ученику да сарађују на његовом
развоју;
● На време реаговати ако се током процеса припрема десе неке
непредвиђене или негативне реакције код ученика (услед појачаног напора, стреса,
преоптерећености)

Начин реализације:

Активности

Носиоци
активности

Време

Уочавање ученика који
поседују виши ниво
способности.

Наставник инструмента,
наставник теоријских
предмета, педагог,
директор

Почетак школске године,
или током године

Израда посебних
индивидуалних планова за
ученике који подразумевају
теже захтеве и брже
напредовање.

Наставник инструмента,
наставник теоријских
предмета

Почетак школске године

Рад са ученицима у оквиру
редовне наставе и
додатних часова који се
заказују током школске
године.

Наставник инструмента,
наставник теоријских
предмета

Редовно извођење
телентованих ученика на

Наставник инструмента,
наставник теоријских

У току школске године

У току школске године,
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јавне часове и концерте
такмичара како би се
континуирано пратио
њихов сценски наступ.

предмета

Упознавање колега,
Стручног већа, као и
Наставничког већа са
тренутним развојем
ученика и укључивање
истих у сарадњу(са
теоретским предметима).

Наставник инструмента

Организовање радионица
на којима колеге из свог
Стручног већа заједно
раде са талентованим
учеником, преносе
међусобно искуство и
знање.

Наставник инструмента

Континуирана сарадња и
контакт са родитељима
ученика који се спремају на
такмичење – праћење
њиховог рада код куће.
Одлазак ученика на
такмичење и пружање све
потребне подршке од
стране школе у том
смислу.

У току школске године

и остали наставници

Током школске године

Наставници из
Стручног актива

У току школске године

Наставник, директор
Наставник, директор,
педагог, ненаставно
особље,

Током школске године
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ПРОГРАМ ПРУЖАЊА ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ
Детету и ученику коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју,
инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања школовања и других
разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању школа обезбеђује
превазилажење физичких, комуникацијских и социјалних препрека унутар
образовних установа и заједнице.
Школа прилагођава начин остваривања школског програма и израду,
доношење и остваривање индивидуалног образовног плана.
Циљ додатне подршке у образовању и васпитању јесте:
● Постизање оптималног укључивања ученика у редован образовноваспитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и његово
напредовање.
Ради остваривања додатне подршке у образовању и васпитању, школа
остварује сарадњу са органима јединице локалне самоуправе, као и са школом за
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, другим организацијама,
установама и институцијама на локалном и ширем нивоу.
Школа је успоставља сарадњу са другом школом у којој ученик који
остварује право на додатну подршку наставља или стиче образовање, а у циљу
остваривања континуитета додатне подршке.
Посебну стручну помоћ за процену потреба за додатном подршком пружа и
надлежна је Комисија општине на чијој територији је пребивалиште, односно
боравиште ученика.(Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној
подршци, цетету, ученику и дораслом – „Службени гласник РС –број 80/18“).
У раду са ученицима који имају проблема у учењу одељењски старешина у
сарадњи са педагошком службом и предметним наставницима, предузима
следеће активности:
За сваког ученика коме је потребна додатна подршка
●

Израђује се педагошки профил, као основа за прављење
индивидуалног плана подршке,

●

Упућују се у методе и технике успешног учења,

●

Мотивишу их за допунски рад, и школско учење,

●

Прати се њихов емоционални и социјални развој,

●

Помаже им се у реалном планирању професионалног развоја.

Стручни тим за инклузивно образовање посебну пажњу посвећује
ученицима са израженијим проблемима у развоју и учењу.
За ученике који покажу посебну надареност и интересовање у школи се
поред додатне наставе организује рад у секцијама и ИОП 3
О свим ученицима води се педагошка документација.
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АКТИВНОСТ

НОСИЛАЦ
АКТИВНОСТИ

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Израда
плана
рада Чланови Тима за ИОП-а
школског Тима за ИО.

Август

Анализа уписа ученика и
преглед документације
(уколико постоје ученици
који су основну школу
похађали по ИОП-у, или
уписани решењем
окружне уписне комисије)
Евалуација рада тима за
ИОП и писање извештаја
о раду;

Чланови Тима за ИОП-а

Август- Септембар

Идентификација ученика
којима је потребна
додатна подршка.

Одељенски старешина, Током школске године
наставник,
стр.
сарадник

Праћењем утврђује да ли
ученик постиже
очекиване исходе
образовања и
васпитања.

Одељенски старешина, Током школске године
наставник,стр. сарадник

Анализира мере
Чланови Тима за ИОП
индивидуализације,
прилагођавање простора,
услова, метода рада итд.

Током школске године

Обавештава родитеља о
иницијативи за
остваривање права на
ИОП, пиисменим путем.

Одељенски старешина, Током школске године
Координатор Тима за
ИО

Формирање малих
тимова за пружање
додатне подршке ученику

Чланови Тима за ИОП

На основу педагошког
профила детета утврђују
се подучја у којима
постоји потреба за
додатном подршком и
планирају се
приоритетне области

Тимови
додатне
ученику

за

Током школске године

пружање Током школске године
подршке
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отклањања физичких и
комуникацијских
препрека у образовноваспитном раду.
Подношење предлога за
доношење
индивидуалног
образовног плана (ИОП)

Тимови
додатне
ученику

за

пружање Током школске године
подршке

Подношење предлога
израде ИОП-а за оне
ученике који постижу
резултате изнад нивоа
општих и посебних
стандарда због изузетних
способности.

Тимови
додатне
ученику

за

пружање Током школске године
подршке

Израда плана рада са
ученицима изузетних
способности којима је
потребна додатна
подршка.

Тимови
додатне
ученику

за

пружање Током школске године
подршке

Сарадња са одељењским Предметни
старешинама и стручним педагог
већем - договор око
неопходних мера;
Писање ИОП-а (за све
предмете или групу
предмета) за тромесечни
период

наставник, Током школске године

Стручни Тим за ИОП,
одобрава предлоге ИОПа

Тим за ИОП

Током школске године

Предлог (педагошком
колегијуму) ученика који
ће наставу пратити по
ИОП-у;
Индивидуално
саветодавни рад са
ученицима;
Сарадња и саветодавни
рад са родитељима;

Предметни
педагог

наставник, Октобар
Током школске године

Интеграција и адаптација
ученика којима је
потребна додатна

Предметни
педагог

наставник, Током школске године
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подршка
Индивидуални разговори
са ученицима

Предметни
педагог

наставник, Током школске године

Сарадња и саветодавни
рад са родитељима

Предметни
педагог

наставник, Током школске године

Саветодавни рад са
предметним
наставницима - помоћ
око методологије рада
темпо, прилагођено
градиво и задаци,
простор, додатна
наставна средства)

Предметни

наставник, Током школске године

Праћење реализације
ИОП-а и евентуалне
корекције плана

Тим за писање ИОП-а
Током школске године
предметни
наставник,
педагог

Саветодавни рад са
наставницима оцењивање

Педагог

Током школске године

Рад са класом
инструмента на јачању
толеранције на
различитост

Предметни наставник,

Током школске године

Сарадња са
интерресорном
комисијом, другим
школама, установама,
удружењима и
појединцима у циљу
унапређења квалитета
пружања додатне
подршке ученицима.

Педагог

Током школске године

Сарадња са
стручњацима из
Развојног саветовалишта
- препоруке за рад

Педагог
предметни наставник,

Током школске године

Вредновање ИОП-а ,
Корекције и предлог мера
за напредовање ученика

Тим за писање ИОП-а
Током школске године
предметни
наставник,
педагог

Писање ИОП-а за друго
полугодиште текуће
школске године

Тим за додатну подршку Током школске године
ИОП-а
предметни
наставник, педагог

Праћење реализације
ИОП-а и евентуалне
корекције плана; Сарадња и саветодавни

Тим за ИОП-а

педагог

Током школске године
(тромесечно, или
на полугодишту)
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рад са ученицима,
предметним
наставницима и
родитељима;
Евалуација рада тима за
ИОП и писање извештаја
о раду

Педагошки колегијум

Током школске године

Стручно усавршавање.
Знања, искуства и писане
материјале са обука дели
свим члановима
Наставничког већа и
другим запосленим у
школи.

Тим
за
пружање Током школске године
додатне
подршке
ученику, Тим за ИОП,
Тим
за
превенцију
насиља,
Стручни сарадник.
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РЕДОСЛЕД ПОСТУПАКА У ИЗРАДИ ИОП-А
Општи исходи и стандарди образовања
(Да ли ученик може да их постигне?)
Мере индивидуализације
(прилагођавање простора, услова, метода рада, наставних средстава,
помагала итд.)
Уколико ове мере не дају ефекта у постизању општих исхода и стандарда
образовања
СЛЕДИ
Покретање иницијативе-предлога за остваривање права на израду иоп-а
(покреће је, одељенски старешина, предметни наставник, родитељ или
стручни сарадник,
садржи наводе и образложене разлоге за подношење предлога, као и
доказе о претходно евидентираним, примењеним и вреднованим мерама
индивидуализације )
Обавештавање родитеља
(писменим путем, обавештава се о предлогу за остваривање права на ИОП)
Родитељ потписује предлог за утврђивање права на иоп
(потврђује да је упознат са поднетим предлогом за утврђивање права на
ИОП)
Писмени захтев стручном тиму за инклузивно образовање
(Наводе се разлози за покретање предлога као и докази о мерама
индивидуализације)
Тим за инклузивно образовање подноси предлог за утврђивање права
на иоп, директору
(на основу процене и доказа које је добио од наставника, родитеља,
стручног сарадника)
Тим за инклузивно образовање предлаже директору чланове тима за
пружање додатне подршке детету
(тим за додатну подршку чине: одељенски старешина, предметни
наставник, стручни сарадник, родитељ, стручњак ван школе)

Педагошки профил ученика
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(израђује одељенски старешина, предметни наставник и стручни сарадник
на основу процене и прикупљања података о ученику, када се утврди да не
остварује очекиване исходе образовања и васпитања)
Тим за пружање додатне подршке израђује ИОП
(Процењује се потреба за подршком и приоритетне области за које треба
израдити ИОП.
ИОП треба да садржи разрађене стратегије подршке и детаљан план
активности за поједине области уз обавезно учешће родитеља – у року од 30
дана)
Родитељи дају писмену сагласност за спровођење ИОП-А
Стручни тим за инклузивно образовање
(одобрава и доставља предлог ИОП-а)
Педагошки колегијум – (усваја ИОП)
● Уколико родитељ неоправдано одбије учешће у изради или
давању сагласности на ИОП, установа је дужна да о томе
обавести надлежну установу социјалне заштите у циљу
заштите најбољег интереса детета, односно ученика.
● Један примерак ИОП-а доставља се родитељу и члановима
тима. Појединачни обрасци се, по потреби достављају свим
лицима која су задужена за реализацију у ИОП-у.
● Вредновање ИОП-а , у првој години уписа тромесечно, а у
свим наредним годинма на почетку сваког полугодишта,
односно радне године.
● Одлука о престанку потребе за ИОП-ом доноси се ако се
даљи напредак детета може остварити применом мера
индивидуализације
уз
претходно
ПРИБАВЉЕНО
МИШЉЕЊЕ УЧЕНИКА, у складу са годинама и зрелошћу.
● За дете, ученика који се образује по ИОП-у обавезни део
педагошке документације чини и портфолио.

Нарочито осетљиви подаци о деци и ученицима прикупљају се и обрађују се
на основу сагласности родитеља, односно других законских заступника.
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ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ
СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА,
ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ
ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА
Школа у оквиру својих обавезних предмета, као и кроз ваннаставне
активности развија способност за препознавање проблема, вештине планирања
акција за решавање проблема, удруживање и тимски рад, подстиче
самоиницијативу и предузетнички дух ученика.
Свеобухватном приступу подучавања ученика вештинама комуникације,
самосталног и тимског решавања проблема, активног и ефективног учешћа у
тимском раду, активној улози у друштвеној средини, откривању и пружању
подршке ученичкој иницијативи и подстицању предузетничког духа у школи
учествују одељењске старешине, педагог, као и спољни сарадници.
У овоме играју важну улогу актери локалне заједнице јер заједно са њима
Школа пружа модел тимског приступа и међусобне сарадње.
Ученичке иницијативе као што су хуманитарне, еколошке, предузетничке
активности или додатно усавршавање у реализацији посредује Управа Школе.

Циљ

Активности

Носилац
активности

Развијање способности за
препознавање проблема

Анализа поштовања
права ученика;

Одељењске
старешине и стручни
сарадник

Анкетирање ученика о
интересовањима и
предлозима секција
чији рад треба
покренути у школи.

2Развијање вештине

планирања акција за
решавање проблема

3Развијање вештине за тимски
рад, конструктивну
комуникацију, толеранцију,
поделу дужности и
одговорности

Ученички пројекти
Годишњи плана рада

Предметни
наставници

Клуб ученика

Стручни сарадник

- Групни облик рада у
оквиру обавезне
наставе Организовање
тимова вршњачких
едукатора за
промоцију здравих
стилова живота и
друге теме, помоћ
другим ученицима

Предметни
наставници;
Стручни сарадник Руководство школе

-Све секције
-Вршњачка едукација

4Подстицање
самоиницијативе ученика

-Подршка акцијама
ученика класа;
-Похваљивање
ученика који покрећу

Предметни
наставници
стручни сарадник и директор
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5Развијање
предузетничког духа ученика

иницијативе за
школске акције.

Одељењско и
наставничко веће на
предлог одељењског
старешине.

Подршка
организовању
школских такмичења,
квизова
Пружање помоћи у
организовању
хуманитарних акција;

Наставници

Волонтирање ученика
у локалној средини на
културним
дешавањима

Тим за развој
међупредметних
компетенција и
предузетништва
Директор,
Стручни сарадник
Тим за каријерно
вођењепрофесионалну
оријентацију
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ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Музичка школа „Стеван Христић“, има тенценцију да постане културни
центар у средини у којој се налази и у складу с тим Тим за културне активности
школе је поред образовања и васпитања ученика укључен у све сегменте
друштва.
У школи се организују свечаности поводом празника које обележава школа,
такође на прикладан начин наставници и ученици обележавају поједине битне
датуме.
Општи циљ културне делатности школе:
Развијање културних, естетских, моралних и хуманих вредности код
ученика.
Специфични циљеви су:
● развијање свести о националној припадности и неговању културноисторијског наслеђа
● развијање свести и толеранције према другим народа и њиховим
тековинама
● развијање естетских и културних вредности
● развијање креативности ученика кроз уважавање различитости
● подстицање тимског и истраживачког духа
● омогућити утицај друштвене средине (учешће културних и других
институција на остваривању програма образовно-васпитног рада),
● доприносити подизању и развијању културе рада и живљења у
друштвеној средини,
● обезбеди учешће ученика, наставника и школе као целине у
културном и друштвеном животу средине.
Културна и јавна делатност основне музичке школе најуже је повезана са
њеном образовно-васпитном улогом и чине је:
● Организовање школских и ваншколских ученичких јавних
наступа и концерата
● Организовање концерата наставника школе
● Организовање концерата гостујућих музичких уметника
● Активности везане за организовање учешћа ученика на
домаћим музичким такмичењима
● Организовање разних врста прослава, меморијала, размена,
гостовања и сличних манифестација
● Организовање мајсторских
педагога и извођача

курсева

истакнутих

музичких
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● Организовање предавња, семинара, трибина, саветовања и
сличних скупова, везаних за музичко-педагошку проблематику
● успостављање разних облика сарадње са домаћим
иностраним образовним и културним институцијама.

и

● Организовање ученичких екскурзија
● Организовање
концерата

хуманитарних

акција

кроз

организацију

● Испраћај матураната школе
● Организовање концерата у сарадњи са Културним центром
града
● Свечани пријем ученика првог разреда/концерт
● Обележавање Дечје недеље
● Обележавање Међународног дана толеранције
● Свечаности поводом школске славе Свети Сава
● Концерти поводом обележавања Дана жена
● Посете позоришту
● Организовање манифестације „Ја имам таленат“
● Активности поводом завршетка школске године
● Организовање разних медијских промоција

Активности које перманентно реализујемо:
Октобар

Јавни часови

Новембар

Јавни часови
Зимски распуст

Јануар

Јавни часови

Фебруар

Јавни часови

Март

Јавни часови

Април

Јавни часови

Мај

Јавни часови

Јун

Јавни часови

Напомена:

Школа за основно музичко образовање „Стеван
Христић“
53

Школа организује бројне јавне наступе ученика на манифестацијама од
јавног значаја или интерног значаја, а које организује на основу дописа, или
захтева одређене институције током школске године, те их није могуће прецизно
планирати.
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ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКОРЕКРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ
Програм школског спорта реализује се у оквиру ваннаставних активности,
часова наставе инструмента и оркестра.
Циљ је:
Разноврсним и систематским моторичким активностима допринети
интегралном развоју личности ученика, развоју моторичких способности,
стицању,усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних
теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада у
музичким школама.
Задаци:
● подстицање развоја, утицање на правилно држање тела - развој и
усавршавање моторичких способности потребних за свирање
инструмента
● стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом,
стицање теоријских знања и увежбавање техничких вежби рада на
инструменту
● формирање морално-вољних квалитета личности
● оспособљавање ученика да стечена знања, умења и навике користе у
свакодневним условима живота и рада на инструменту
● стицање и развијање свести о потреби здравља,чувања здравља
● усмерен развој моторичких способности
● примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима –
на концертима
● естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности подстицање вољних особина ученика
Начин остваривања програма
● на индивидуалним часовима инструмента
● рад у групама (оркестар)
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Програм заштите ученика од насиља сачињен је на основу:
1. Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања
(МПНТР, Бг. Септембар 2005.)
2. Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама ,
који је сачинила Влада републике Србије, Министарство просвете,
2007 године.
3. Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика
од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним
установама,(Република Србија министарство Просвете, Београд 2009.
год).
4. Оквирни акциони план за превенцију насиља у образовно-васпитним
установама (МПНТР, Бг. Јануар 2009.)
5. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18
- др. закон и 10/19)
6. Правилника о обављању друштвено-корисног рада, односно
хуманитарног рада („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18)
7. Упутство о безбедности и заштити деце и ученика (МПНТР, Бг. 22.
Децембар, 2014.)
8. Упутсво о поступању у случају сумње или сазнања о присуству и
коришћењу дрога у образовно-васпитним установама (МПНТР
18.01.2019.)
9. Упутство о поступању установа образовања и васпитања и центара за
социјални рад – органа старатељства у заштити деце од насиља
(Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Бгд. 3. априла
2018.)
10. Правилника о поступању установе у случају сумње или утврђеног
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или
достојанства личности („Сл. Гласник РС“, бр. 65/2018).

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног
вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства ученика, или
запосленог.
Насиље може бити: физичко, психичко (емоционално), социјално и
електронско.
Осим наведених облика, препознаје се и кроз: злоупотребу, сексуално
насиље, насилни екстремизам, трговину људима, експлоатацију детета и ученика
и др.
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Различити облици насиља се преплићу и условљавају.
Општи циљ: Програма је унапређивање квалитета живота деце применом:
● Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце;
● Мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље,
злостављање и занемаривање
● На насиље се реагује одмах у циљу најбоље заштите детета.
● Реагује се одмах, без одлагања, и ако постоји сумња да се дешава.
Нивои насиља

На првом нивоу
Активности преузима одељенски старешина, наставник, у сарадњи са
родитељем, у оквиру саветодавно-васпитног рада са децом – појединцима,
групама и одељењем.
Одељењски старешина, бележи насиље на првом нивоу; прати и процењује
делотворност предузетих мера и активности; подноси извештај тиму за заштиту, у
складу са динамиком предвиђеном програмом заштите.
На другом нивоу
Активности предузима одељенски старешина у сарадњи са педагогом,
Тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу
појачаног васпитног рада. Уколико појачан васпитни рад није делотворан,
директор покреће васпитно-дисциплински поступак и изриче меру, у складу са
Законом.
На трећем нивоу
Ако ученици чине или трпе неки од облика насиља са овог нивоа обавезно
је укључивање других институција, односно активирање спољашње заштитне
мреже.
Активности предузима директор са Тимом за заштиту, уз обавезно
ангажовање родитеља.
У образовно-васпитном систему нема места за истрагу и доказивање
злостављања и занемаривања. Ти задаци су у надлежности других система.
Подношење пријаве надлежној служби обавеза је директора установе.
Пријава се подноси у усменој и писаној форми.
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Пре пријаве потребно је обавити разговор са родитељима, осим ако тим
установе процени да ће тиме бити угрожена безбедност детета/ученика.
Задатак члановаТима за заштиту деце/ученика од насиља је да:
Организују консултације у установи и процењују нивое ризика за
безбедност деце/ученика
Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања
према ученику у установи, директор предузима мере према запосленом, у складу
са законом, а према ученику мере за заштиту и подршку.

Превенција се остварује кроз више области:

Област

Активност и начин
реализације

Услови рада
школе

-поштовање кућног реда
школе;
- дежурство наставника у
школи;
- обезбеђење објекта
видео-надзором;

Време
Носиоци
реализације активности
Током
школске
године

Сви
запослени,
тим

-обавеза пријављивања
лица која нису радници
школе;
-развијање и неговање
различитости и културе
понашања;
Рад са
наставницима

Упознавање са Програмом
заштите деце /ученика од
насиља

септембар

Примена Кодекса понашања

Током године

ОС, сви
запослени

Развијање комуникацијских
вештина-семинари, стручна
литература праћење;

Током године

Сви
запослени,
педагог

Рад на развијању
кооперативне климе,
Сензибилизација
наставника за
препознавање насиља,
злостављања и
занемаривања;
Повећање компетенције
наставника за решавање
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проблема ученика;
Развијање вештина
ефикасног реаговања у
ситуацији насиља
(семинари, консултације,
праћење литературе)
Рад са
ученицима

-Упознавање ученика са
Програмом заштите од
насиља;
-Активно учествовање
ученика приликом
дефинисања понашања у
школи и последица њиховог
кршења;

Септембар

ОС

Упознавање родитеља са
Програмом заштите деце од
насиља, кроз родитељске
састанке и Савет родитеља;
Активно учешће родитеља у
дефинисању Програма
заштите.

Септембар

Тим

Организовање разговора о
безбедности и заштити од
насиља

Током године

Тим,
директор

Сензибилизација родитеља
за проблеме детета
(разговори)

Током године

ОС, педагог,
Тим

-Упознавање ученика са
конструктивним начином
решавања конфликта;
-Развијање вештина
ефикасног реаговања у
ситуацији насиља;
-Оспососбљавање деце за
пружање помоћи вршњакужртви насиља.
Сарадња са
родитељима
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПОНАШАЊА
КОЈИМА СЕ ВРЕЂА УГЛЕД, ЧАСТ И ДОСТОЈАНСТВО ЛИЧНОСТИ
Вређање угледа, части или достојанства личности у установи јесте
понашање лица или групе лица, које може да има обележје психичког и социјалног
насиља или злостављања.
Дискриминацијом се квалификује и понашање узнемиравања и понижавања
којим се повређује неко од личних својстава.
Програм превенције утврђен је на основу анализе стања у остваривању
равноправности, распрострањености различитих облика нетолеранције и
дискриминације.

ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ САДРЖИ:

Пружање подршке антидискриминативној култури

● Недискриминативни приступ наставном планирању и
програмирању.
● Вербални и невербални облици толеранције према
испољавању верске и националне припадности.
● Недискриминативни приступ деци током наставног
процеса.
● Укључивање свих ученика у наставне и ваннаставне
облике образовно-васпитног рада
● Искључивање
насиља.

вербалних

и

невербалних

облика

● Искључивање физичког насиља.
● Искључивање друштвене баријере као узрока појави
дискриминације.
● Спречавање сегрегације ученика.
● Остваривање права на образовање.
● Поштовање демократских принципа у функционисању
установе.

Пожељна ситуација у образовно-васпитној установи
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● Наставни планови и програми у оквиру школског
програма у потпуности узимају у обзир потребе свих
ученика.
● Годишњи програм рада је донет у складу са развојним
планом установе и програмом образовања и
васпитања и садржи низ наставних и ваннаставних
активности које се тичу равноправности и
укључивања све деце у образовно-васпитни рад.
● Годишњи и месечни планови наставика сачињени су
узимајући у обзир елементе различитих култура и
традиција и одражавају специфичности појединих
предмета и класа (избор програмских садржаја
подразумева консултације са родитељима).

Вербална и невербална толеранција
● Комуникација , сарадња и дијалог између наставника
и ученика у току наставе одвија се уз међусобно
уважавање и обострано поверење без обзира на
етничку припадност ученика или наставника.
● Узајамни међусобни односи, комуникација и општа
клима у установи одраз су доследног придржавања
установе у поштовању права човека.
● Установа поседује процедуре у систематском
решавању проблема и конфликата насталих на
основу дискриминације.

Приступ деци-ученицима током наставног процеса
● Организација и реализација планираних образовноваспитних активности заснована је на узимању у
обзир знања и искустава свих ученика и на
објективној процени њихових реалних могућности,
склоности што је у сагласности са одговарајућим
избором метода и облика рада са ученицима.
● У приступу деци нема неформалног скраћивања и
сужавања наставног плана и програма, као последице
неоправдано нижих очекивања.
● Прописани правилник о оцењивању ученика доследно
се примењује за све ученике.
● Провера знања и умења узима у обзир неопходно
уважавање индивидуалних способности и искустава
свих ученика подједнако.

Школа за основно музичко образовање „Стеван
Христић“
61

● Приступ ученицима није заснован на предрасудама.
● Успех ученика на пријемном и испитима, и степен
њиховог учешћа на такмичењима, зависи искључиво
од реалног знања и умења.
● Наставници користе разнолике облике и методе рада
ради постизања мотивације свих ученика, додатно их
мотивишући у складу са њиховим способностима за
рад и додатно стицање знања и вештина.
Пожељна ситуација у образовној установи
● Постигнућа и успех свих ученика се систематски
прате на основу тога се утврђују посебне потребе
сваког ученика, што је полазна основа за њихово
укључивање у допунске или додатне активности.
● Свако напредовање и успех ученика се похваљује и
награђује.
● У школи се систематски
демократски дух.

негује

и

подстиче

● Сви ученици завршавају школовање у законски
предвиђеном року.
● Школа систематски ради на пружању континуиране
помоћи свим ученицима у смислу њиховог пуног
професионалног развоја.
● Установа поседује процедуре које свим актерима
(
ученицима,
родитељима
и
наставницима)
обезбеђују подједнаке услове за равноправно учешће
у животу и раду школе.
● Управљачки органи (Савет родитеља) у потпуности
одражава мултиетничност средине у којој се установа
налази.
Вербални и невербални облици насиља
● Правилник о безбедности у школи се примењује
доследно. У Правилнику постоје јасне процедуре за
заштиту ученика од насиља и он се доследно
примењује.
● Школа се у потпуности придржава Посебног
протокола за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у образовноваспитним установама, као и Правилника поступању
установе
у
случају
сумње
или
утврђеног

Школа за основно музичко образовање „Стеван
Христић“
62

дискриминаторног понашања и вређања
части или достојанства личности.

угледа,

● У школи је јасна забрана свих облика емоционалнопсихолошког и физичког насиља на националној
основи, уцењивање, вређање, називање погрдним
именима, подсмевање,застрашивање, манипулисање,
етикетирање, игносрисање и то:
● Узајамно између ученика
● Узајамно између ученика и наставника
● Од стране и према родитељима и трећим лицима,
упућено другим ученицима и запосленима
Присутна је јасна забрана занемаривања и немарног поступања према
ученицима, као и јасна забрана вређања части, угледа и достојанства свих
учесника у образовно-васпитном процесу школе.
Друштвене баријере као узрок појаве дискриминације
● У школи постоји и доследно се спроводи процедура
за идентификовање социјалног статуса ученика.
● У највећој мери користе се постојеће могућности за
задовољавање социјалних потреба деце.
● Основна обележја установе су истакнута у виду
двојезичног натписа.
● Посебна обележја установе и традиционалне
манифестације које се у њој одвијају одражавају
мултиетичност средине у којој се установа налази.
● Опрема и наставна средства у школи у потпуности
задовољавају
потребе
савремених
наставних
активности прилагођене потребама свих ученика
.
Сегрегација ученика, класа, група
Школа доследно спроводи Закон о основној школи. У случају појаве
повреде права ученика, школа доследно примењује и спроводи своје постојеће
процедуре за заштиту права свих ученика.
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Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања има надлежност и у ситуацијама дискриминације части,
угледа и достојанства.
Тим:
● Анализира стање у остваривању равноправности;
● Припрема програм превенције;
● Информише учеснике у образовању о планираним;
активностима и пружању подршке и помоћи;
● Учествује у обукама за развијање потребних знања;
● Унапређује мере превенције и заштите од
дискриминације, организује консултације о начину
поступања у случајевима сумње;
● Укључује родитеље у планирање мера и спровођење
активности;
● Прати и процењује ефекте предузетих мера и
активности и даје предлоге директору;
● Сарађује са Школском управом Министарства и
другим надлежним органима.
● Води и чува посебну документацију о случајевима и
појавама дискриминације.

Матрица за процену ризика од дискриминаторног понашања учесника
у образовању

Елементи матрице су:
1. Узраст учесника у образовању
Процену тежине облика дискриминације обавља Тим за заштиту.
I НИВО –када је понашање учесника у образовању истог или приближно
истог узраста;
II НИВО –када се узрасно старији учесник у образовању дискриминаторно
понаша према млађем лицу;
III НИВО –када се ГРУПА учесника у образовању понаша дискриминаторно
према лицу, или другој групи.
2. Интензитет, трајање и учесталост дискриминаторног понашања
3. Облик и начин дискриминаторног понашања узнемиравање и
понижавајуће поступање (понавља, дуже траје II ниво,
искључивање, одбацивање III ниво)
4. Последица дискриминаторног понашања (Укључена спољашња
мрежа – III ниво)
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Када се дискриминаторно понашање догоди ван простора установе, у било
које време, од стране учесника у образовању, предузимају се мере појачаног
васпитног рада, уколико се догоди у простору школе, предузимају се мере
појачаног васпитног рада, и покреће се, води, и окончава васпитно-дисциплински
поступак.

Дискриминаторно понашање када је извршилац дискриминације
запослени или треће лице у установи

1. Стављање у неповољан положај
2. Тешки облици дискриминације
- Виктимизација
- Сегрегација
- Узнемиравање и понижавајуће поступање
- Говор мржње
Поступање установе у случају дискриминаторног понашања
учесника у образовању
У установи се интервенише у случају сумње, и када је утврђено
дискриминаторн понашање, и то када се оно припрема, дешава, или се догодило,
Мотив и намера извршиоца дискриминације није од значаја.
Редослед поступања у интервенцији је следећи:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проверавање добијене информације
Заустављање дискриминаторног понашања и смиривање ситуације
Обавештавање и позивање родитеља
Прикупљање релевантних информација и консултације
Предузимање мера и активности (план заштите од дискриминације)
Праћење ефеката предузетих мера и активности

Поступање установе у случају дискриминаторног понашања
запосленог према учеснику у образовању
Редослед поступања у интервенцији је следећи:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Заустављање дискриминаторног понашања
Смиривање ситуације
Обавештавање и позивање родитеља
Подношење пријаве директору установе
Консултације тима за заштиту
Обавештавање Министарства – надлежна Школска управа
Праћење ефеката

У случају када дискриминаторно понашање испољава лице које није
запослено у установи, кораци су исти, уз обавезу установе да поднесе притужбу
Поверенику.

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ
(процедуре и поступци интервенције у заштити деце од насиља)
Да би интервенција у заштити деце/ученика била планирана и реализова на
нанајбољи начин, неопходно је узети у обзир следеће критеријуме:
●
●

да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље где се дешава
да ли се дешава у установи или ван ње
ко су учесници/актери насиља злостављања и занемаривања
облик и интензитет насиља, злостављања и занемаривања.

На основу ових критеријума врши се процена нивоа ризика за безбедност
детета и одређују поступци и процедуре.
У складу са проценом нивоа ризика и законском регулативом, доноси се
одлука о начину реаговања:
● Случај се решава у установи
● Случај решава установа у сарадњи са другим релевантним
установама
● Случај се прослеђује надлежним службама
Евиденцију о случајевима насиља води, пре свега одељенски
старешина/наставник, а Тим уколико се укључује у интервенисање.
Поступање у случају сумње или сазнања о присуству и коришћењу
дрога
У случају када постоји сумња да родитељ ученика користи дрогу, а постоје
знакови занемаривања или злостављања детета (образовна, васпитна
запуштеност, хигијенска запуштеност, знакови гладовања или насиља и сл.)
школа о својим сумњама обавештава школског педијатра, подручну полицијску
управу и надлежни Центар за социјални рад.
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У случају када родитељ ученика или треће лице користи дрогу у школском
простору, школа о томе одмах обавештава подручну полицијску управу, као и
надлежни Центар за социјални рад уколико је корисник дроге родитељ ученика.
У случају да постоји сумња да родитељ или треће лице поседује дрогу
током боравка у школском простору, школи, односно надлежно лице у школи
одмах
- обавештава подручну полицијску станицу,
- обавештава Центар за социјални рад о родитељу за кога постоји сумња да
поседује дрогу.
На основу упутства о поступању установа образовања и васпитања и
центара за социјални рад – органа старатељства у заштити деце од насиља
(Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Министарство за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања, Бгд. 3. априла 2018.)
А у складу са утврђеним приоритетом, хитности реаговања, заказује се
консултативни састанак коме присуствују представници установе образ. и васп.
центра за социјални рад, родитељи односно други законски заступници, а по
потреби полиција, здравствене установе или друге релевантне установе.
Консултативни састанак се мора одржати:
- „неодложно“ најдуже у року од 24 сата ( постоји акутно насиље).
- „хитно“ у року од три дана (72 сата)- умерени ризик
- „редовно“, најкасније у року од пет радних дана по сазнању, ако је
квалитет остварене комунукације унутар чланова породице и организације живота
такав да не може у одређеној блиској будућности довести до акутног насиља над
дететом.
За примену овог упутства одговорни су директор установе образовања и
васпитања и директор центра за социјални рад.

Интервенција
Интервенција се спроводи у неколико корака чија конкретизација зависи од
тога да ли се насиље спроводи међу децом, да ли се спроводи од стране
запослених у установи, или од стране одрасле особе која није запослена у
установи.
Незаобилазни кораци у интервенцији без обзира ко врши насиље су
следећи:

Насиље 1. нивоа
1. ЗАУСТАВЉА НАСИЉЕ (Проверавање сумње или откривање насиља)
2. СМИРУЈЕ УЧЕСНИКЕ
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3. КОРАК – Обавештавање, предметни/дежурни наставник, бележи у
свеску праћења односно свеску дежурства и обавештава одељенског старешину.
Уколико ОС није у школи, обавештава се један од чланова Тима за заштиту
ученика од насиља, који има обавезу да информише родитеље и обавести
старешину о инциденту.
4. КОРАК – Консултације, одељенски старешина обавештава родитеља
пре краја наставе.
5. КОРАК - Мере и активности, одељенски старешина предузима појачан
васпитни рад у сарадњи са родитељима.
(одељенски старешина након 30 дана информише Тим за заштиту ученика
од насиља о ефектима предузетих мера)
Када није јасно који је ниво насиља , потребно је извршити
консултације

у

установи

(наставник

који

је

интервенисао,

одељенски старешина, педагог, чланови тима, директор) до краја
наставног дана, а затим поНАСИЉЕ
извршеној
процени поступати по
2. НИВОА
процедури од 3. Корака.

Насиље 2. нивоа
1.ЗАУСТАВЉА НАСИЉЕ (Проверавање сумње или откривање насиља)
2.СМИРУЈЕ УЧЕСНИКЕ
( по потреби тражи помоћ)
3. КОРАК – Обавештавање, предметни/дежурни наставник, бележи у
свеску праћења односно свеску дежурства и обавештава одељенског старешину.
4. КОРАК – Консултације, предметни/дежурни наставник обавезно
обавештава једног од чланова Тима за заштиту ученика од насиља.
5. КОРАК - Мере и активности, одељенски старешина (или обавештени
члан Тима за заштиту ученика од насиља, ако старешина није у школи)
обавештава родитеља пре краја наставе и организује давање изјаве у року од 48
сати од инцидента.
6. КОРАК - одељенски старешина покреће појачан васпитни рад у који се
укључује Тим за заштиту ученика од насиља, педагог, родитељи.
7. КОРАК – састанак Тима за заштиту од насиља у року од 72 сата од
узимања изјаве учесника у инциденту и доношење плана заштите.

Насиље 3. нивоа
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Кораци исти као у 2 нивоу само што је уз обавештавање родитеља
обавезно одмах обавестити директора школе, који затим обавештава
Министарство просвете, подноси пријаву надлежним органима (полицији, Центру
за социјални рад...) и покреће в-д поступак. Одељенски старешина или члан Тима
који је добио информацију о инциденту је одговоран за обавештавање директора.
У ситуацијама када постоји физичка повреда детета која захтева лекарску
интервенцију (без обзира на околности настанка повреде, односно да ли је
повреда последица насиља или случајна) неопходно је информисати педагога
како би могао да пријави полицијској управи да постоји повреда детета. Ако
педагог није у школи, обавезу пријављивања повреде полицијској управи
преузима обавештени члан Тима за заштиту, односно одељенски старешина
(уколико је у питању случајна повреда.
Уводи се мобилни тим јединице за превенцију насиља Министарства
просвете уколико се јави пореба за интервенцијом.
Праћење ефеката предузетих мера - и активности прате одељенске
старешине, Тим за заштиту, педагог, ради провере успешности предузетих
заштитних мера и вредновања поступака и процедура које су примењене у односу
на све учеснике насиља и даљег планирања плана заштите. Посебну пажњу
треба обратити на активности којима ће се обезбедити реинтеграција свих
учесника насиља у заједницу установе и остварити квалитетни услови за даље
функционисање установе. Уколико се укључила у итервенцију институција ван
школе, треба бити са њом у контакту и заједнички пратити ефекте предузетих
активности.
Друштвено-користан, односно хуманитарни рад, школа одређује ученику у
складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и
здравственој способности, узрасту и достојанству ученика, о чему одмах
обавештава родитеља, односно другог законског заступника.
Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске
мере одређује ученику и обавезу обављања
- друштвено-корисног, односно
- хуманитарног рада,
Који се одвија у просторијама школе или ван просторија школе под
надзором наставника, односно стручног сарадника, о чему је дужна да одмах
обавести родитеља, односно другог законског заступника.

Документација, анализа, извештавање
Сваки акт насиља мора се евидентирати у складу са договореним начином
евидентирања у установи.
Школа:
●

прати остваривање програма заштите;
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●

евидентира
случајеве
насиља,
злостављања
занемаривања другог и трећег нивоа;

и

● прати остваривање конкретних планова заштите другог
и трећег нивоа;
●

анализира стање и извештава.

Информације о насиљу, прикупља, по правилу, ПП служба, односно друго
задужено лице у установи - одељењски старешина, наставник, или члан тима за
заштиту, а изјава се узима у складу са законом. (дете даје изјаву у присуству
родитеља) поштујући принцип поверљивости.
Ако постоји сумња или сазнање о насиљу, злостављању и занемаривању
детета и ученика у породици, директор без одлагања обавештава полицију или
јавног тужиоца, који предузимају даље мере у складу са законом.
Уколико се ради о догађају који захтева предузимање неодложних
интервентних мера и активности, директор обавештава родитеља и центар за
социјални рад, који даље координира активностима са свим учесницима у процесу
заштите детета и ученика.
Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног
дела или прекршаја, директор обавештава родитеља и подноси кривичну пријаву
надлежном јавном тужилаштву, односно захтев за покретање прекршајног
поступка надлежном прекршајном суду.
Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања
према детету и ученику у установи, директор предузима мере према запосленом,
у складу са законом, а према детету и ученику мере за заштиту и подршку (план
заштите) на основу Правилника о протоколу.
Када је родитељ починилац насиља и злостављања према запосленом,
директор је дужан да одмах обавести јавног тужиоца и полицију.
Када је ученик починилац насиља према запосленом, директор је дужан да
обавести родитеља и центар за социјални рад; да покрене васпитно-дисциплински
поступак, и да изрекне васпитно-дисциплинску меру, а ако постоје елементи
кривичног дела или прекршаја, пријаву поднесе надлежном јавном тужилаштву
односно прекршајном суду.
Када се насиље и злостављање дешава у установи између одраслих лица
(запослени - запослени; запослени - родитељ; запослени, родитељ - треће лице),
директор предузима мере, у складу са законом.
Ученик се не излаже поновном и непотребном давању изјава.
Током прикупљања информација поштују се принципи утврђени
Конвенцијом и правила која се примењују у поступцима у којима учествује
малолетно лице - дете и ученик.
У случају неосноване сумње појачава се васпитни рад и прати понашање
учесника.
Обавештавање родитеља обавља се одмах након заустављања насиља и
злостављања. Уколико родитељ није доступан или његово обавештавање није у
најбољем интересу детета и ученика, установа одмах обавештава центар за
социјални рад.
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Оперативни план заштите сачињава се за конкретну ситуацију другог и
трећег нивоа за сву децу и ученике - учеснике насиља и злостављања (оне који
трпе, који чине и који су сведоци насиља и злостављања).
План заштите садржи: активности усмерене на промену понашања.
За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву
надлежним органима, организацијама и службама и обавештава Министарство,
односно надлежну школску управу, у року од 24 сата.
Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор,
осим ако је директор учесник насиља, злостављања или занемаривања. У том
случају комуникацију са медијима остварује председник органа управљања.
Тим подноси извештај директору два пута годишње.
У обрасце се уписује:
● шта се догодило, ко су учесници,
● како је пријављено насиље,
● какве су последице,
● шта се предузело,
● на који начин су укључени родитељи,
● разредни старешина,
● педагог,
● професионалци из других институција,
● као и начини на који ће ситуација бити праћена итд.
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ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Слободне активности су једна од приоритетних области рада у
школи.Планирање и реализација ових активности регулисани су и Годишњим
планом рада.
Ради јачања и богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања
и неговања другарства и пријатељства, школа реализује слободне активности,
које се, по правилу, спроводе кроз рад у различитим облицима групних
активности.
Циљ школе је да слободним културним и другим активностима повећа
развијање опште културе ученика и унапређивање културног живота у локаној
средини.
У избору ваннаставних слободних активности ученици се добровољно и
самостално опредељују за оне облике које највише одговарају њиховим
склоностима, способностима и интересовањима.
Ученицима је омогућено и да иницирају и успостављају непосредне
контакте
са
културним
институцијама,
другим
васпитно-образовним
организацијама.
Поред обавезне наставе, школски програм предвиђа и слободне активности
као што су разноврсне радионице, школско такмичење, организацију бројних
концерата и јавних часова у току школске године.
Ученици раде у оквиру разноврсних камерних састава.
Школско такмичење организује се за ученике који нису учесници неких
других такмичења из инструмента у току те школске године. Такмичење се
планира школским годишњим планом и програмом, и календаром. Сачињен је и
Правилник о пропозицијама такмичења, као и Правилник о раду жирија.
Циљ одржавања такмичења јесте подизање мотивисаности што већег броја
ученика и њихово укључивање у активан школски живот,као и подизање нивоа
квалитета наставе за све ученике. Предвиђа се, организација такмичења у априлу
или марту месецу, у зависности од сталних активности и такмичења у току
школске године.
Школа организује:
● Јавне часове, најмање једанпут месечно за сваки инструмент.
● Концерт такмичара, односно ученика који одлазе на разна
такмичења.
● Велике концерте на којима учествују поред солиста и камерних
састава и велики ансамбли (хор и оркестар школе).
● Концерте гостујућих музичких уметника и бивших ученика школе.
● Мајсторске курсеве који подразумевају педагошки рад са нашим
ученицима, уз присуство њихових наставника.
● Семинаре, предавања, трибине, саветовања који су везани за
музичку педагогију и извођачку проблематику али и остале
компетенције.
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● Одласке на гостовања и бројна такмичења како са солистима тако
и камерним саставима, оркестра и хора.

Назив
активности

Разред

Време
реализације

Носиоци
активности

Посета позоришним
представама

Сви разреди

Током школске
године

Одељенске
старешине

Посета музеју града
Бачка Паланка

Сви разреди

Током школске
године

Одељенске
старешине

Посета изложбама
у Галерији Народне
библиотеке

Сви разреди

Током школске
године

Одељенске
старешине

Учешће ученика на
конкурсима и
такмичењима

Сви разреди

Током школске
године

Стручна већа

Презентација
школе

Сви разреди

Током школске
године

Стручни актив за
Развојно
планирање

Слободне активности у оквиру I циклуса одвијају се у оквиру већ
наведених облика који се негују у школи, и они су прилагођени узрасту ученика
који похађају I циклус. Могућности које наставници пружају у смислу слободних
активности су разноврсне:
- Хорић најмлађег узраста „Хорић Христић“, развија од најмлађег узраста
вокалну технику, музикалност, осећај заједничког музицирања;
- Камерни састави у оквиру слободних активности;
- Радионице из предмета солфеђо, рад са талентованим ученицима који
иду на екстерна такмичења;
- Припреме за школско такмичење које обухвата и ученике I циклуса
образовања.
Слободне активности у оквиру II циклуса су прилагођене старијем
узрасту и одвијају се у оквиру:
-Разноврсних камерних састава који наступају на бројним културним
дешавањима у граду, (Концерти у организацији школе, на Дану уличних свирача) ;
-Припреме за школско такмичење
-Радионице из солфеђа или везаних предмета подразумевају припреме за
бројана екстерна такмичења.
-Радионице подразумевају заједнички рад наставника једног одсека,
односно стручног већа са талентованим ученицима. Оне се организују средом и
суботом, када су дани предвиђени за слободне активности.
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ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈЕ

Kамерно музицирање
Kамерно музицирање није обавезан предмет у Основним музичким
школама, а веома је битан за емотивни и сазнајни развој у области музицирања,
то је разлог што у ШОМО „Стеван Христић“ овај вид бављења музиком егзистира
као секција и то у више различитих облика.
Камерни састави сачињени од истородних инструмената (клавирска дуа,
хармоникашка дуа, триа, квартети и квинтети, трио флаута)
Камерни састави сачињени од разнородних инструмената
Секција камерно музицирање функционише током целе школске године и
воде је сви наставници инструмента, припремајући камерне саставе за наступе на
различитим дешавањима у организацији школе (Новогодишњи концерт,
Програмски концерти, Дан уличних свирача).
Програм који се изводи у секцији је разноврстан, од композиција класичне
музике до композиција из разних других жанрова који су прилагођени
интересовању ученика и њиховом узрасту.
Ученици се веома радо одазивају раду у овој секцији, јер заједничко
музицирање и стварање представља задовољство и разлог за дружење са
вршњацима.
Речи писца Хермана Хесеа, су мото рада ове секције у ШОМО „Стеван
Христић“.
„Никада се људи тако не спријатеље као када заједно музицирају“.
Хорић „Христић“
Хорско певање у плану и програму је обавезан предмет у другом циклусу
образовања. У току првог циклуса са ученицима није предвиђен овакав вид
музицирања,што је разлог окупљања у хорићу, управо ученике млађег узраста,
односно првог циклуса школовања.
Радом ове секције баве се наставници солфеђа, у оквиру својих слободних
активности. Хорић „Христић“ негује хорско певање прилагођено узрасту, и на
репертоару су бројне дечје композиције прилагођене природи и програму
концерта за које се спремају.
Својим наступима Хорић „Христић“ допуњује квалитет концерата школе
Ученици млађег узраста, учествујући у хорићу, имају квалитетну припрему
за даљи рад у оквиру наставе хорског певања, када оно постане обавезни
предмет у току другог циклуса.
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ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА
Професионално саветовање пружи подршку учеицима да боље разумеју
себе и своје потребе, да превазиђу баријере у погледу учења.
Вођење и саветовање помаже ученику да формира реалну слику о себи,
својим способностима, особинама личности, интересовањима и да у односу на
захтеве појединих занимања успешно планира свој професионални развој и
каријеру.
Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, која ће бити
способна да доноси промишљене одлуке о сопственој будућности, и да их
реализује.
Циљ програма јесте:
● да ученици разјасне недоумице које имају у погледу професије, своје
способности, дефинишу своје ставове у погледу понуђених и
жељених избора.
● формирају одговорну личности, способну да доноси добро
промишљене и одговорне одлуке о властитој будућности и спроводи
их у дело
● да разјасне недоумице које имају, у погледу личних жеља,
могућности, очекивања родитеља и околине, приликом избора даљег
школовања и занимања
● да превазиђу евентуалне баријере у погледу учења, ангажовања и
напредовања оком школовања
● формирање и неговање пожељних особина и навика код ученика
(мотивисаност за стално повећање знања, вештина).
Задаци:

● Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних
карактеристика личности ученика значајних за усмеравање
професионалног развоја;
● Информисање ученика о свету рада и занимања, систему
образовања и њихово оспособљавање за самостално прикупљање
информација које се односе на свет рада и систем образовања;
●
Формирање правилних ставова према раду;
●
Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног
развоја и доношење одлука.
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Концепт програма професионалне оријентације остварује се кроз:
препознавање сопствених потенцијала,
спремност за постигнућа и склоности
● осмишљавања наставе и учења
●
Самоспознају

●

припрема расположивих информација о
занимањима на структурисан начин или
информација које тек треба развити, да би
се омогућила информисана одлука о избору
занимања

●

познавање путева образовања и каријере
који воде ка остварењу жељеног занимања

●

сусрети са представницима занимања,
сусрети са светом рада и опробавањеу
појединим занимањима

●

самостално, промишљено и одговорно
доношење одлуке о избору школе или
занимања

Информисање о
занимањима и каријери
Упознавање са
путевима образовања

мрежом школа
Реални сусрети са
светом рада
Доношење одлуке о
избору школе и
занимања

Упознавање, праћење, информисање, и подстицање развоја
индивидуалних карактеристика личности ученика, значајних за даљи
професионални развој

Активности

Носиоци посла

Време

Информисање свих
ученика основне музичке
школе (групно или
индивидуално) о свим
чиниоцима за доношење

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

1.полугодиште

Предметни наставници,
одељенске старешине,

Школа за основно музичко образовање „Стеван
Христић“
76

добре одлуке о
професионалном
опредељењу, и о
могућностима припрема
које стоје на
располагању за упис у
смш

педагог

Идентификовање ученика
који нису у могућности да
прате и усвајају
предвиђене програмске
садржаје и предузимање
мера за њихово
преусмеравање.

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

Индивидуално
саветовање са
ученицима два завршна
разреда омш о њиховим
професионалним
интересовањима

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

Индивидуално
саветовање са свим
заинтересованим
ученицима о
повезаности личних
особина и афинитета са
захтевима различитих
смерова средње школе

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

Информисање и
саветовање ученика два
завршна разреда омш о
чиниоцима за доношење
добре одлуке о
професионалном
опредељењу (разговор
са ученицима омш по
класама и
индивидулано)

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

Индивидуално и групно
информисање и
саветовање са свим
заинтересованим
родитељима ученика
омш

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

Успостављање сарадње са
родитељима у циљу
прикупљања потребних
података о развоју деце у
циљу усмеравања њиховог

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

Током школске године

Предметни наставници,
одељенске старешине,
педагог

1.полугодиште

Предметни наставници,
одељенске старешине,
педагог

1.полугодиште

Предметни наставници,
одељенске старешине,
педагог

1.полугодиште

Предметни наставници,
одељенске старешине,
педагог

Током школске године

Предметни наставници,
одељенске старешине,
педагог
Током школске године

Предметни наставници,
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развоја.

одељенске старешине,
педагог

Праћење психофизичког и
образовног развоја и
утврђивање њихове
усклађености са
испољеним
интересовањима ученика.

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

Подстицање родитеља да
реално сагледају
индивидуалне могућности
своје деце и да заједно са
њима праве планове за
даљи професионални
развој.

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

Организовање
представљања и
презентација различитих
смерова у смш и омш
сарадњи са родитељима
професионалцима
(заученике два завршна
разреда омш)

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

Обилазак наставе на
различитим смеровима
средње музичке школе
од стране
заинтересованих
ученика два завршна
разреда ош

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

Израда и презентација и
подела информатора за
упис у смш и могућности
реализације припрема за
упису 1, разред смш за
ученике два завршна
разреда омш

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

Подстицање ученика да
учествују на такмичењима.

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

Током школске године

Предметни наставници,
одељенске старешине,
педагог
Током школске године

Предметни наставници,
одељенске старешине,
педагог
Током школске године

Предметни наставници,
одељенске старешине,
педагог

Током школске године

Предметни наставници,
одељенске старешине,
педагог

Децембар и почетак
2.полугодишта

Предметни наставници,
одељенске старешине,
педагог
Током школске године

Предметни наставници
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2. Форимирање правилних ставова према раду

Активности

Носиоци посла

Време

Подстицање на рационалну
организацију и планирање
учења и слободног времена.

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

На почетку и током
школске године

Одељенске старешине,
педагог
Изградња, неговање и
учвршћивање радних навика

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

током школске године

Одељенске старешине,
педагог
Формирање позитивних ставова
према раду

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

током школске године

Одељенске старешине,
педагог
Оспособљавање за тимски рад

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

током школске године

Одељенске старешине,
педагог
Реално сагледавање
каректеристика појединих
занимања

Стручни тим
запрофесионалну
оријентацију

током школске године

Одељенске старешине,
педагог
Развијање професионалне
етике ког ученика.

Стручни тим за
професионалну
оријентацију

На почетку и током
школске године

Предметни наставници

Програм професионалне оријентације оствариваће се кроз
● Кроз реализацију програма редовне наставе васпитно-образовног
рада;
● Рад у припремним разредима;
● Организацију - отворених врата;
● Ваннаставне слободне активности ученика;
● Посета музичким школама, музичким камповима, одржавањем
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мастер класова за ученике;
● Самосталних радова ученика, истраживачког рада и елементарног
стваралаштва у области компоновања.
Тим за професиналну оријентацију у основној школи чине одељењске
старешине основне школе.
Тим за професионалну оријентацију израђује глобални и оперативни план
рада који је саставни део Годишњег плана рада, врши избор записничара,
организује, прати и вреднује реализацију планираних активности и садржаја:
Професионалну оријентацију чине предавања, индивидуални и групни
саветодавни разговори, посета средњим школама и презентација истих у
матичним школама.
Ученици сеупознају са предусловима правилног избора занимања и
факторима од којих зависи правилан избор, са критеријумима за упис у
средњу школу и са начинима избора кандидата.
Активности и садржаји програма професионалне оријентације
ученика

●

Упознавање развојних карактеристика појединачних ученика омш

●

Утврђивање
психо-физичких
способности,
интересовања,
потреба, навика и других особина личности ученика

●

Упознавање ученика и родитеља, са могућностима хоризонталне
и вертикалне проходности у оквиру система основног образовања

●

Оспособљавање за критичко вредновање резултата свог и туђег
рада

●

Оспособљавање
ученика
да
реално
процењују
своје
карактеристике и резултате рада, и у складу са њима да планирају
правац свог професионалног развоја

●

Повезивање постизања добрих резултата у одређеној области, у
оквиру редовне наставе са могућношћу примене таквог знања и
талента у одређеној професији или групи занимања.

● Рад у додатној настави и ваннаставним активностима јесте
посебна прилика уочавања талената ученика
● Ученик добија могућност да провери своје знање на разним
такмичењима и смотрама и тиме стекне сигурност у своје
способности и учврсти уверење који би био правилан избор за
будуће своје занимање
●

Утврђивање усклађености професионалних интересовања са
индивидуалним могућностима ученика

●

Идентификовање ученика који нису у могућности да прате и
усвајају предвиђене програмске садржаје и предузимање
подстицајних мера и израда прилагођених програма постигнућа
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●

Идентификовање ученика који се одликују изразитим талентом
или који постижу натпросечне резултате уз предузимање
подстицајних мера и израду програма за усмеравање
професионалног развојаученика(креирање ИОП-а 3)

●

Оспособљавање ученика за сагледавање фактора од којих зависи
постизање максималних радних резултата

●

Информисање ученика о образовним профилима и подручјима
рада у основној - средњој музичкој школи

●

Развијање позитиваног однос према сопственом образовању и
усавршавању, позиву, радном месту

●

Укључивање ученикау различите акивности ради провере својих
интересовања, способности и осталих карактеристика личности
значајних за професионални развој

●

Пружање помоћи ученицима у изради плана професионалног
развоја и избора активности које је потребно предузимати за
његову реализацију (активности за испробавање властите
могућности и компетенције у односу на жељено занимање)

●

Организовање провере степена информисаности о могућностима
даљег школовања.
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ПРОГРАМ УНАПРЕЂИВАЊА ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И
ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Школа, на основу Закона о основама система образовања и васпитања, има
обавезу да осигура услове за безбедан боравак деце и унапреди здравље
ученика .
Осим доношења акта школе, школа спроводи мере које доприносе здрављу
ученика а то су:
1. Безбедност у школској згради, школском дворишту, (а ван школске
зграде и школског дворишта - за време остваривања образовноваспитног рада).
2. Ученицима се обезбеђује здравствена заштита од поступака других
ученика, као и запослених, родитеља и трећих лица.
3. Ученици се штите од потенцијално ризичних места у школи а то су
● Приступ школском простору
● Сигурност школског простора (ограђеност дворишта и могућност
приступа трећих лица том простору, видео надзор).
● У школском простору, стање објекта у којем се остварује образовноваспитни рад
● Специфични услови и околности које су карактеристични за школу
(рад у сменама, број деце, градска и сеоска средина).
● Одређене су друге институције са којима школа сарађује на
осигурању здравља ученика (дом здравља, органи општине,
полицијска управа за борбу против насиља, надлежни центар за
социјални рад).
● Дежурство одраслих у школи (организација школе- која обезбеђује
безбедност свих за време трајања настава, распоред запослених,
улажење у установу- ко, где и шта се евидентира).
Актом школе одређено је:
● Ко провера, односно идентификује лица која улазе у школу
● Место у школи где родитељи и трећа лица могу да улазе и бораве
када децу доводе и одводе
● Приступ родитеља учионицама
● Прва помоћ (где се налази, и ко је одговоран да проверава/допуњује
садржину комплета, телефони хитне помоћи и надлежног дома
здравља-видно обележени, ко позива хитну помоћ и обавештава
родитеље)
● Чистоћа и хигијена у установи, поступање у складу са прописима из
области здравства, (ко је задужен да обавести лекара о појави
инфективне болести)
● Заштита од физичких повреда (стављање одговарајућих назнака –
ако су подови клизави)
● Правилно коришћење хемикалија, употреба прописане заштитне
опреме
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● Пријава кварова на инсталацијама (одредити ко је одговоран да
реагује, или пријави квар надлежној служби)
● Одговорно поступање у случају елементарних непогода и несрећа
● Заштита од насиља, мере које установа предузима према Закону и
Правилнику о протоколу о поступању у одговору на насиље
Установе сарађује са надлежним органима локалне самоуправе, Саветом
родитеља, имајући у виду значај здравља ученика.
Школа о свим мерама здравствене заштите на примерен начин обавештава
све заинтересоване за рад школе, (усмена информација, писмено обавештење на
огласној табли, на интернет страници школе).
Сви запослени, родитељи, ученици упознати су са правима и обавезама
везано за заштиту здравља.
Директор органу управљања школе (Школском одбору) два пута годишње
подноси извештај о мерама заштите здравља ученика, запослених и родитеља.
Извештај је јавно доступан у установи и о њему се обавештава Наставничко
веће и Савет родитеља.
Здравствено васпитање у наставном процесу
Већина задатака који доприносе развоју психолошког и физичког здравља
ученика биће обухваћени програмом наставног предмета, као и у оквиру програма
ваннаставних активности, и у оквиру појединих родитељских састанака, кроз рад
секција и друго. Програмски садржаји биће реализовани кроз:
● Наставне активности
На часовима, одељенски старешина ће у сарадњи са педагогом
реализовати следећа предавања: Борба против стреса у функцији заштите
менталног здравља, Здрави стилови живота, Лична хигијена, Болести прљавих
руку, Правилно држање тела, Спречавање капљичних инфекција, Хигијена
становања, Одмор и рекреација.
● Ваннаставне активноси
Педагог ће реализовати едукативне теме: Знањем против болести,
Правилана исхрана и поремећаји исхране.
У сарадњи са другим организацијама и здравственим институцијама
организоваће се предавања о заштити здравља деце и младих.
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ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Правом на социјалну заштиту штити се право сваког ученика на квалитетан
живот и рад у школи и оспособљавање за несметано укључивање у образовноваспитни рад.
Програм социјалне заштите подразумева пружање помоћи ученику у
регулисању питања социјалне укључености.
Социјална заштита подразумева систем различитих мера и активности чији
је циљ пружање најболје подршке ученицима са социјалним проблемима, тј
ученицима који припадају осетљивим групама као што су:
● материјално угрожене породице
● деца без родитељског старања
● једнородитељске породице
● ромска национална мањина
● лица са инвалидитетом
● лица са хроничним болестима
● избегла и расељена лица
● деца са сметњама у развоју и поремећајима у понашању
Циљ:
● Створити једнаке могућности за живот ученика у школи и подстицати
социјалну укљученост;
● Свим ученицима омогућити доступност услуга и остваривање права у
социјалној заштити;
● Сарадња Центра за социјални рад и школе у пружању социјалне
заштите ученику (дописи);
● Пружање помоћи ученицима с поремећајима у понашању;
● Пружање помоћи васпитно - запуштеним ученицима, угроженим
ученицима, ученицима који долазе из дефицијентних породица или
породица с проблематичним односима;
● Упознавање и праћење социјалних прилика ученика/упућивање у
остваривање социјално-заштитних мера;
● Утврђивање социо-економског статуса родитеља;
● Упућивање родитеља на начине остваривања права;
● Упућивање родитеља на извршавање родитељских обавеза;
● Развијање вредности солидарности и пријатељства (превазилажење
социјалне искључености)
Идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима врши се
континуирано током школске године. Одељенски старешина, директор, педагог, на
почетку сваке школске године снимају социјално стање ученика и на основу њега
израђују план рада.
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Кораци:
● Идентификација
● Одељенски старешина и педагог прво остварују сарадњу са
родитељем (службеним позивом, информативним разговором);
● Уколико нема резултата, по потреби током школске године, шаљу
допис Центру за социјални рад;
● Пружање помоћи социјално угроженим ученицима, праћење промена
у њиховом понашању, и уклањање ризичних чинилаца из социјалне
околине ученика;
● Повратна информација Центра за социјални рад;
Током школске године, свака нова ситуација бива опсервирана.
Идентификација ученика с одређеним социјалним проблемом се одвија
свакодневно у школи.
Идентификација ученика који се налазе у тешкој материјалној ситуацији
обавља се на почетку школске године, тако и током целе године. Школа израђује
план помоћи овим ученицима у виду:
● бесплатног коришћења школског инструмента
● уплате котизације за такмичење
● бесплатне улазнице за позоришну представу, концерт
● бесплатних уџбеника, нотног материјала
Школа периодично организује хуманитарне концерте и акције прикупљања
одеће, обуће и школског прибора за ученике тешког материјалног стања.
Носиоци активности :
- Директор школе
- Стручни сарадник, педагог
- Центар за социјални рад
- Ученици
- Родитељи
- Наставници
Програм социјалне заштите остварује се путем часова индивидуалне
наставе –инструмента. Теме које се тичу социјалне заштите наставници планирају
и реализују у складу са Годишњим и месечним планом рада.
Овим програмом продубљује се сарадња са породицом и релевантним
установама из локалне средине.
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ПЛАН СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Активности

Носиоци
активности

Временска
динамика

Сарадници

Идентификација
ученика са посебним
потребама из
области социјалне
заштите

Одељенске
старешине

Октобар

Директор, Педагог

Сарадња са
родитељима у
утврђивању
социјалних прилика

Одељенске
старешине

Током школске
године

Педагог

Успостављање
сарадње са
установом социјалне
заштите

Одељенске
старешине,
Директор, Педагог

Током школске
године

Установе
социјалне заштите

Успостављање
сарадњеса Црвеним
крстом

Одељенске
старешине,
Директор, Педагог

Током школске
године

Црвени крст

Пружање подршке
идентификованим
ученицима (по
потреби и израдом
ИОП-а)

Одељенске
старешине,
Директор, Педагог

Током школске
године

Установе
социјалне заштите,
МПС, родитељи,

Организовање
прикупљања помоћи
идентификованим
ученицима

Директор,
Запослени

Током школске
године

Савет родитеља,
Школски одбор,
јединица локалне
самоуправе

Праћење ефеката
уаказане социјалне
помоћи

Одељенске
старешине,
Директор

Током школске
године

Наставничко веће

Разматрање
могућности
укључивања ученика
у трајнију социјалну
помоћ коју пружа
држава

Директор, Педагог

Током школске
године

Савет родитеља,
Школски одбор
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ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У учења постоји непрекидна повезаност наставних садржаја и свакодневног
живота што омогућава да ученици разумеју и прихвате да свакодневни живот
ставља пред нас и пкоје она проблеме свакодневни животи.
Један од најважнијих задатака основне школе огледа се у едукацији о
заштити и унапређивању животне средине, развоју еколошке свести ученика.
Школа помаже ученику да упозна природу краја у коме живи, да види лепоту
у њој, условљеност човека од околне природе, да упозна шта раде и шта не раде
локалне организације на плану рационалног коришћења и унапређивања животне
средине, како се отклањају нежељене последице, и што је битно да се на одређен
начин укључи у акцију на заштиту и унапређење средине свога краја. У томе се
огледа функционалност усвојеног градива и смисао сваке успешне школе.
ЦИЉ:
● Ученицима, у складу са узрастом, обезбедити стицање знања,
развити инересовања, формирати ставове и системе вредности и
понашања, који ће им омогућити разрешавање три основна
противречна проблема на релацији савремен човек - природа:
● еколошки
● културно-социјални
● економски
Први проблем - претпоставља знања значајно за одржавање
еколошке равнотежеу човековој средини
Други проблем - правилан
унапређивање лепоте животне средине

однос,

заштита,

очување

и

Трећи проблем - знање о економској вредности природних извора
и природних услова, имајући у виду и штете које могу да настану услед њиховог
угрожавања.
ЗАДАЦИ:
● Развијање позитивног односа према природи и природним појавама
полазећи од тога да је човек део природе и да мењајући природу
мења и себе;
● Упознати еколошке процесе и законитости који се одигравају у
животној средини;
● Развити свест о значају и ценити вредности природе за укупан живот
човека, штетност свих облика експлоатације, и нужност
превладавања противуречности које експлоатација рађа;
● Развијати код ученика идеју хармоније између човека, друштва и
природе;
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● Организовати учешће ученика у радним акцијама заштите и
унапређења животне средине у локалној заједници
● Организовање предава
● Упознати мере и технике очувања животне средине.
Активности ученика:
● Организовати учешће ученика у радним акцијама заштите и
унапређења животне средине у локалној заједници
● Организовање предавања о темам из ове области
● Музичко – креативне активности инспирисане природом
● Акције у школи уз сарадњу родитеља
Носиоци активности:
Одељењске старешине, предметни наставници, педагог.
Предложење програмске садржаје уградити у своје планове. Наведени
садржаји се остварују кроз слободне, ваннаставне активности и уграђују у
планове и програме носилаца активности.
Време реализације: Током школске године
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Процес размене идеја између школе и локалне самоуправе доводи до
интеракције, разумевања, повезивања, као и повећања знања њихових учесника.

Циљ сарадње и комуникације:
● Реализација заједничких програма,
● Укљученост представника других институција и организација у рад
школе
● Већа укљученост родитеља у рад школе
● Већа укљученост ученика у ваннаставне и пројектне активности
● Квалитетнији рад у школи
● Јачање угледа школе у локалној заједници
● Већа видљивост рада школе
● Промоција рада школе...

Сарадња школе са локалном заједницом
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Локална управа
Туристичка организација
Здравствене установе
Еколошка удружења
НВО и удружења грађана
Друге школе и вртићи
Привредници
Родитељи
Медији...

Сарадња школе са локалном управом
●
●
●
●
●

укључивање школе у општинске пројекте
организовање предавања на тему заштите животне средине
укључивање школе у локалне акције у вези заштите животне средине
објављивање вести о школским активностима на општинском сајту
обука запослених о примарној селекцији отпада од стране локалне
управе
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● обука ученика о примарној селекцији-реализују обучени наставници
● обука родитеља о примарној селекцији отпада- реализују обучени
наставници и ученици
● практична примена селекције отпада у школи
● акције прикупљања папира
● објављивање вести на сајту општине и школе
● сарадњу у реализацији Развојног плана
● сарадњу у реализацији Школског програма
● (Ова сарадња првенствено се односи на културне делатности школе)
Приоритетна је с обзиром на природу делатности школе. Ученици
школе наступају на свим важнијим манифестацијама у граду, које су
директно у организацији локалне самоуправе, или неких других
културних субјеката у нашој средини.
● помоћ у реализацији програма стручног усавршавања
● награђивање ученика.

Сарадња школе са Домом здравља

● Организовање предавања и радионица у школи за запослене и
ученике:
● здрава храна (повезано са животном средином)
● медицински отпад: третман
● животна средина и здравље
● обележавање Дана здраве хране и Дана здравља:
● радионица уз дељење здраве хране, сокова
● заједничка радионица ученика (израда и постављање радова,
припрема оброка...)
● акција уређења простора (прикупљање отпада)
● садња цвећа
● награђивање ученика поводом расписивања конкурса поводом
обележавања еколошких датума

Сарадња са туристичком организацјом
● реализација излета у сарадњи са другим институцијама (локална
управа)
● организовање предавања
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● укључивање у разне акције са туристичком организацијом („Сат за
нашу планету“)
Сарадња са еколошким удружењима
●
●
●
●
●

предавања и радионице
акције уређења и озелењавања простора
обележавање еколошких датума (концерт, маскембал)
Еко-квизови
Наградни еко-конкурси
Сарадња са привредницима и родитељима

Подршка и помоћ од стране родитеља и привредника при реализацији
неких активности:
● еко-излети
● набавка награда
● уличне акције
● штампање брошура, лифлета
Школа и медији
●
●
●
●
●

информисање јавности о раду школе
промоција школе, креирање имиџа
боља видљивост рада школе
рекламирање пројеката, активности
добијање подршке од локалне заједнице.
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САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА ИЗ ОКРУЖЕЊА,
МЕДИЈИМА, ИНСТИТУЦИЈАМА КУЛТУРЕ
Ради остваривања васпитних циљева неопходна је свестрана,
континуирана и активна сарадња школе и друштвене средине. Ученици који желе
да се баве програмима културе изван школе укључују се у разне активности,
музичка удружења, која код младих талентованих личности помажу да се оствари
посебна склоност ка уметности и уметничком стваралаштву.
Наши циљеви су оснаживање појединца и група кроз програме формалног и
неформалног образовања.
У партнерском и организацијском односу, и у наредном периоду
наставићемо успешну и континуирану сарадњу са досадашњим партнерима:
● Народна библиотека „Вељко Петовић“ Бачка Паланка
● Биоскоп „Војводина“ Бачка Паланка
● Културни центар града Бачка Паланка
● Српско народно позориште Нови Сад
● Гимназија „20 октовар“ Бачка Паланка
● Предшколска установа „Младост“ Бачка Паланка
● Удружење музичких и балетских педагога Србије
● Заједница музичких и балетских школа Србије
● Oсновна музичка школа Бечеј
● Oсновна музичка школа Шид
● Oсновна музичка школа Врбас
● Медијска кућа БАП
● Као и многе друге ....
Стратешки гледано оснажујемо појединце и групе кроз образовне, развојне,
и уметничке програме. Развијамо културу отворене комуникације, и одговорности
према друштву и друштвеној заједници. Из те перспективе остварују се три
кључна поља деловања:

1.Подизање капацитета школе (људских и материјалних) у сарадњи са
окружењем.
2.Оснаживање појединца, група, кроз образовање, информисање и
саветодавно-менторски рад.
3.Сензибилизација јавности – подизање свести ка одговорнијем и
активнијем учешћу у културном животу друштва.
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Рад остварујемо кроз реализацију следећих активности:
Образовни рад:
● Креирање стратегије за рад са различитим циљним групама (посебан
акцената на раду са децом са посебним потребама)
● Развој уметничких програма и пројеката у сарадњи са другим
институцијама из области образовања и културе
● Реализација активности које одговарају потребама наших ученика и
наставника али и других циљних група
● Остваривање међусекторске сарадње у решавању стручних
проблема.
Сарадња са медијима је врло интензивна, остварујемо је на нивоу:
● Редовне комуникације и праћења рада школе кроз гостовања у
дневним или информативним емисијама, односно обавештењима у
новинама, о актуелним и предстојећим догађајима које промовишемо.
● Едукативних радијских и телевизијских програма у којима учествујемо
као гости.
● Специјалних радијских и телевизијских емисија, односно чланака у
новинама, о одређеном догађају, појединцу (ученику, наставнику)
одсеку или пројекту.
● Аудио и видео снимања манифестација које организујемо.
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ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА
Комисија за екскурзије се придржава
Правилника о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у
основној школи („Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19)
Екскурзијом као наставним обликом образовно-васпитног рада остварују се
обавезни наставни предмети, изборни програми, и ваннаставне активности из
плана и програма наставе и учења.
Циљ наставе екскурзије је:
Савладавање дела наставног програма непосредним упознавањем
садржаја предмета, упознавање културног наслеђа, која су у вези са делатношћу
школе и остваривање циљева из области моралног, емоционалног, социјалног,
естетског и физичког васпитања.
● активан и креативан начина живота и организовања и коришћења
слободног времена;

● проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава;
● социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу.
Задаци екскурзије:
● Подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз
непосредне истраживачке задатке;
● Разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
● Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и
одраслима кроз одговарајуће активности;
● Развијање интересовања за културна дешавања;
● Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја;
● Развијање позитивног односа према националним, уметничким и
културим вредностима;
● Изграђивање естетских, културних потреба и навика као и
● Упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и
отаџбине.
● Обилазак Београда, престонице Републике Србије (Народно
позориште, Народни музеј,…)
● Обилазак установа културе у Републици Србији (Галерија Матице
српске у Новом Саду, Српско народно позориште у Новом Саду).
Стручна већа школе предлажу план и програм ексурзије који разматра
Наставничко веће.
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Ексурзије ученика ће бити реализоване ако је савет родитеља дао
сагласност на програм екскурзије, уз претходну писмену сагласност родитеља, за
најмање 60% ученика.
Носиоци припреме, организације и извођења програма екскурзије су
директор школе, стручни вођа путовања, одељењски старешина или други
наставник, кога одреди директор школе и који је добио сагласност одељењског
већа.
Ради обезбеђивања веће сигурности ученика, екскурзију прати још највише
један наставник који изводи наставу са тим ученицима.
Посебна пажња посвећује се припреми у којој се наставник са ученицима
договора око правила понашања током извођења екскурзије.
Установе је обавезна да родитељима да детаљна упутства о припреми
ученика за екскурзију.
У циљу прикупљања важних информација везаних за здравствени статус
деце, са родитељима се организују посебни разговори.
Програм екскурзије садржи јасну структуру, циљеве и исходе у складу са
програмом наставе и учења, које треба остварити.
Екскурзија се изводи искључиво на територији Републике Србије.
Студијско путовање за групу ученика у циљу учења, изводи уз претходно
прибављену сагласност надлежне школске управе. (студијско путовање је
саставни део годишњег плана рада школе).
Реализација екскурзије се поверава лиценцираној туристичкој организацији,
чланици ЈУТ-е, уз услов да се прихвати најповољнија понуда од најмање 3 (три)
различите агенције и закључи уговор о реализацији екскурзије са туристичком
агенцијом.
Одлуку о додели уговора доноси директор на основу предлога комисије.
Након избора агенције, програм путовања и опште услове путовања
доставља се родитељима на писмену сагласност, и они су саставни део уговора
који директор школе закључује са одабраном агенцијом.
Директор школе је обавезан да организује консултативни састанак са свим
интересним групама.
Дневне активности утврђене програмом екскурзије морају бити реализоване
до 22 часа.
Приликом организовања екскурзија морају се обезбедити следећи услови:
● доказ о прописаним техничким условима за возило и
доказ о техничкој исправности возила
● путни налог аутопревозника и школе као организатора
● превоз током дана
● број возача у складу са прописима о безбедности у
друмском саобраћају
● број ученика и пратилаца није већи од броја седишта
у аутобусу
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Школа је дужна да најкасније 48 сати пре путовања обавести надлежну
службу саобраћајне полиције о аутопревознику, месту и времену поласка, како би
се утврдили прописани технички услови и техничка исправност возила.
После изведеног путовања стручни вођа путовања у року од три дана
сачињава извештај, који подноси директору.
Након изведеног путовања ученици попуњавају анкетни лист.
Извештај се доставља Савету родитеља и Наставничком већу ради
разматрања, а Школском одбору ради разматрања и усвајања.
Одељењски старешина упознаје родитеље са извештајем на родитељском
састанку.
Извођење екскурзије и безбедност путовања
За сва путовања дужа од једног дана, неопходно је да родитељ (старатељ)
достави здравствени лист
Извештај о извођењу екскурзије
Извештај о путовању је саставни део годишњег извештаја о раду школе.
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ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ НОТОТЕКЕ - БИБЛИОТЕКЕ
Школска нототека представља збирку штампаних и електронских нотних
издања, као и књижевне литературе из области музике у власништву школе.
Програм рада школске библиотеке-нототеке представља информисање
корисника нототеке, односно медијатеке о новим музичким издањима, стручним
часописима и другој грађи, тематским изложбама у вези са појединим издањима,
ауторима, акцијама и јубилејима, усмено или писмено приказивање појединих
издања музичке литературе.
Циљ:
Стручни сарадник - школски нототекар, односно медијатекар, доприноси
остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у основним школама,
реализујући програм рада прилагођен наставним плановима и програмима.
Програм рада школског нототекара, односно медијатекара обухвата задатке
и послове из области образовања и васпитања, као и нототечко, односно
медијатечко-информацијске послове из домена културних и уметничких аспеката
образовања.
Нототекар подстиче самосталност ученика у учењу и упознавање музичке
литературе, кроз коришћење свих доступних извора: нотних, аудио, аудиовизуелних, што омогућава ученицима да овладају вештинама налажења и
критичког процењивања датих информација и перманентностучења током читавог
живота.
Задаци:
Школски нототекар реализовањем задатака и послова доприноси
унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима
планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе,
односно праћења целокупног образовног процеса, као члан школских тимова.
● сарадње са наставницима,ученицима и њиховим родитељима,
● развијања и неговања навике упознавања музичке литературе и
коришћења нототеке, односно медијатеке кодученика и наставника,
● развијања и промовисања правилне потребе свих облика извора
информација,
● стварањауслова за интердисциплинарни приступ настави и
електронском учењу,
● мотивише за учење и подстиче оспособљавање за самостално
учење и образовање током целог живота,
● праћење и подстицање развоја ученика у професионалном развоју
● пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору
одговарајуће литературе,
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● пружања помоћи ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, и
ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са
њиховим родитељима и релевантним институцијама,
● стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ
нототечком,
књижевном,
односно
медијатечком
фонду
и
расположивим изворима информација,
● обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању
информационе писмености, уз вешто и ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија и електронском учењу
● вођења
аутоматизованог
нототечког,
односно
медијатечког
пословања
(инвентарисање
и
сигнирање,
каталогизација,
класификација библиотечке грађе и други послови).
● Школска штампана нотна литература класификована је и подељена
по инструменталним одсецима.
Израђена је електронска верзија школске нототеке.
Носилац реализације циљева и задатака:

Садржај рада

Начин
реализације

Време релизације

1

Планирање и програмирање рада
● израда глобалног и оперативног плана рада
● израда плана набавке библиотечких- нототечких извора у
складу са потребама корисника
● израда плана за побољшање услуга свим корисницима
● планирање набавке литературе и периодичних публикација
за ученике,наставнике и стручног сарадника,
● планирање и програмирање рада са ученицима у школској
нототеци, односно медијатеци
● вођење аутоматизованог нототечког, односно медијатечког
пословања, са увидом у наставне планове и програме рада
школе,
● помоћ у одабирању и припремању литературе и друге грађе
за разне образовно- васпитне активности (теоријска и
практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне
активностиученика и др.),

2

Непосредан рад са ученицима
● припрема ученика за самостално коришћење различитих
извора сазнања и свих врста информација у настави и ван

.
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●

●
●

●

●
●

ње,
пружа помоћученицима код учења ван школе и усвајања
метода самосталног рада на музичком (нотном) тексту и
другим материјалима,
пружа помоћученицима у припреми и обради задате теме,
ради на развијању позитивног односа према упознавању
музичке литературе, важности разумевања музичког (нотног)
текста, омогућавању претраживања иупотреби свих извора и
оспособљавању за самостално коришћење,
стимулише навикавање ученика да пажљиво користе и
чувају нототечку, односно медијатечку грађу, да развијају
навику долажења у школску и јавну нототеку,
подстиче
побољшање
информационе,
медијске
и
информатичке писмености ученика,
ради са ученицима у читаоници на реализацији школских
пројеката

Обучавање ученика за
самостално коришћење
извора знања

Одељенски старешина

Током
школске
године

Помоћ ученицима при избору
литературе и друге грађе

Наставнци,одељенски
старешина

Током
школске
године

Навикавање ученика на
правилно руковање, чување и
заштиту извора знања

Наставнци,одељенски
старешина

Током
школске
године

3

Сарадња са наставницима и стручним сарадником
● Сарадња са наставницима на промоцији упознавања
музичке литературе кроз све облике образовно-васпитног
рада,
● Сарадња са наставницима у припремању ученика за
самостално коришћење разних извора информација,
● Организовање наставних часова из појединих предметау
школској нототеци, односно медијатеци,
● Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана
обраде музичке литературе,
● Коришћење ресурса нототеке, односно медијатеке у процесу
наставе,

Евиденција о ученицима који
су задужили неки од извора
знања

Одељенске старешине,
обавештења, опомене

Током
школске
године

Обезбеђење извора знања из
предмета

У сарадњи са стручним
активима

Прво
полугодиште

Одабирање и припремање

У сарадњи са руководиоцима

Током
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извора знања за ваннаставне
облике рада и такмичења

4
.

●

●
●

●

●
●

●

●

школске
године

Библиотечко-информатичка делатност
учешће на родитељским састанцима ради давања
информација
о
корисничким
интересовањима
и
потребамаученика,
остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем
навика упознавања музичке литературе код ученика
сарадња са стручним већима наставника, педагогом,
директором школе у вези с набавком и коришћењем књижне
и некњижне грађе, те целокупном организацијом рада
школске нототеке, односно медијатеке,
информисање стручних већа, стручног сарадника и
директора о набавци нове стручне литературе за предмете,
дидактичко-методичке и педагошко-психолошке литературе,
информисање о развоју информатичке писмености, ученика
приликом коришћења извора,
припрема
заинтересованих
за
реализацију
мултидисциплинарних пројеката, изложби, креативних
радионица, за организовање културних догађаја,
сарадња на припреми и организовању културних активности
школе (музичке трибине, сусрети, разговори, акције
прикупљања књига и завичајне књижне и друге грађе,
изложбе, конкурси, обележавање значајних јубилеја везаних
за школу и просвету,
учешће у припремању прилога и изради школског гласила и
интернет презентације школе.

Информисање корисника о
новоиздатим изворима знања
и стручним часописима

Одељенски старешина

Током школске
године

Сређивање фонда извора
знања

Одељенски старешина

Током школске
године

Припремање тематских
изложби

У сарадњи са Стручним
већима, руководиоцима
секција

Током школске
године

Вођење библиотечког
пословања (инвентарисање,
сигнирање, каталогизација,
класификација

Одељенски старешина

Током школске
године

5
.

секција, и наставницима који
припремају ученике за
такмичења

Културна и јавна делатност
● сарадњу са другим школама, на територији локалне
самоуправе, по питању размене међумедијатечке позајмице,
● сарадњу са локалном самоуправом по питању промоције
рада нототеке, односно медијатеке и школе,
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сарадњу са просветним, научним, културним и другим
институцијама (новинско-издавачким предузећима, радиотелевизијском центрима, позоришним кућама,
● учешћеу раду Друштва школских нототекара, односно
медијатекара Србије и других стручних друштавау локалној
самоуправи
●

Припремање и организовање
културних активности школе

У сарадњи са Стручним
већима, руководиоцима
секција

Током школске
године

Сарадња са другим школским
библиотекама

Одељенски старешина

Током школске
године

6
.

Остале активности
● припремање тематских библиографија и израда пописа и
скупљања податакау вези с наставним предметима и
стручно-методичким
образовањем
иусавршавањем
наставника и сарадника, вођење збирки,
● вођење документације о раду школске нототеке - анализа и
вредновање рада току шк. године,
● стручно
усавршавање
-учешће
на
семинарима,
саветовањима и другим скуповима на којимаузимају учешће
и школски нототекари, односно медијатекари.

Учешће у раду
Стручних органа школе

Одељенски
старешина,руководиоцим
а секција

Током школске
године

Сарадња са стручним
институцијама

Одељенски старешина

Током школске
године

Стручно усавршавање

Учешће на семинарима,
праћење издавачке
делатности

Током школске
године

Препоруке за остваривање програма

Програм рада школског нототекара, односно медијатекара заснива се на
плановима и програмима образовно-васпитног рада музичких школа, програму
рада школе, и програму рада школског нототекара-медијатекара.
Годишњим програмом рада школске нототеке, односно медијатеке утврђују
се задаци и послови (по делатностима, полугодиштима и месецима), који се даље
разрађују и конкретизују у оперативним плановима рада (месечним, недељним и
дневним).
Оперативним плановима рада утврђују се и методологија и динамика
реализације свих предвиђених задатака, као и њихови извршиоци.
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Школски нототекар, односно медијатекар посебно разрађује програм рада
школске нототечке, односно медијателке секције чији је стручни водитељ.
О остваривању програма рада школски нототекар, односно медијатекар
редовно обавештава директора, наставничко веће и школски одбор.
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ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно
старатељима ученика, заснован на принципима међусобног разумевања,
поштовања и поверења.
Да би васпитни и образовни задаци које је школа себи поставила били
успешно остварени неопходна је што чешћа и конструктивнија сарадња са
родитељима ради узајамног и координираног деловања.Ова сарадња одвијаће се
кроз:
● Информисање и укључивање родитеља у живот и рад школе
● Пружање помоћи родитељима у остваривању васпитне функције
породице
Циљ сарадња са родитељима:
● Успостављање континуиране програмске и планске сарадње са
родитељима ученика, као неопходне и важне карике у музичком
развоју ученика.
Задаци:
● Одржавање и развијање редовне обостране комуникације између
наставника и родитеља о редовности похађања и напредовању;
● Регистровање насталих проблема код ученика од стране наставника
и решавање истих у сарадњи са родитељем, као и директором;
● Укључивање родитеља ученика у концертне и остале активности
школе.

Рад са родитељима
.
Родитељима се нуде најразноврснији видови активности у које могу да се
укључују у односу на преференције, и способности/вештине. Родитељи
партиципаципирају
поред редовних групних и индивидуалних родитељских
састанака и у реализацију ваннаставних активности школе.
Путем рада Савета родитеља и Школског одбора родитељи ће непосредно
утицати на активности и догађаје који се одвијају у школи.
Родитељи партиципирају у:
● информисању о свим за њих релевантним питањима и
појединостима, која се односе на ученике;
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● сарадњи са наставницима у вези са побољшањем постигнућа
ученика, договор о начину и облику пружања подршке ученицима у
процесу учења;
● сарадњи и вези са побољшањем постигнућа ученика која имају
посебне образовне потребе (индивидуализација наставе, примепа
ИОП-а );
● анкетирању, о различитим темама из области значајних за школу
(самовредновање, унапређење рада школе, професионална
оријентација и сл.)
● едукација/обука родитеља у техникама учења ученика;
● учествовање у изради школских развојних планова и учешће у
различитим школским тимовима, саветодавним, стручним и управним
органима школе и доношење одлука из својих надлежности у складу
са законом; сарадња школе са родитељима преко
● учествовање у Клубу родитеља.
Начин реализације циља и задатака:
Активности

Носици активности

Време

Обавезни родитељски
састанци (интерни
часови) укључујући и
наступе ученика из класе.

Наставници инструмента
(разредне старешине)

Четири пута у школској
години

Родитељски састанци по
потреби.

Наставници
инструмента, и
теоријских предмета

У току школске године

Индивидуални разговори
са родитељима ученика
уколико се појави
потреба.

Наставници
инструмента, и
теоријских предмета,
директор, педагог

У току школске године

Редовна организација
концерта ученика (јавни
часови, концерти на
којима као публика
присуствују родитељи).

Наставници школе,
директор,педагог,
ненаставно особље

Крај сваког месеца
(термин резервисан за
јавне часове и концерте
школе)

Наставници, директор

Децембар, мај

Укључивање родитеља у
концертне и остале
активности (Дан уличних
свирача) као актера
образовања.

Код непожељних облика понашања, који се огледају у изостајању са
наставе, смањеним ефектима образовно-васпитног рада, школа ради
јединственог васпитног деловања организује:
1. Међусобно информисање родитеља и наставника о:
● Психофизичком и социјалном развоју ученика;
● Резултатима рада и понашања ученика;
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● Условима живота у породици, школи и друштвеној средини.
2. Помоћ родитељима у остваривању васпитне функише породице
3. Сарадња са родитељима у реализацији задатака школе
Одељењски старешина успоставља квалитетне и учестале контакте са
родитељима ученика. У овим контактима одељењски старешина прикупља
податке о карактеристикама физичког, интелектуалног, емоционалног и социјалног
развоја ученика, сазнања о њиховим интересовањима и потребама, упознаје
породичне прилике и услове живота и рада ученика.
Одељењски старешина, на основу сакупљених података о личности
ученика, врши избор педагошких решења која у највећем степену подстичу
индивидуални развој сваког ученика , а исто тако прикупљени подаци омогућавају
одељењском старешини да ученицима пружи најцелисходнију помоћ у наставном
процесу.
1. Међусобно информисање родитеља и наставника
Садржај рада

Носиоци
реализације

Облик
реализације

Време
реализације

Индивидуални контакти
у циљу сагледавања
развоја ученика и
сузбијање негативних
појава у учењу и
понашању.

Одељенске
старешине,
предметни
наставник

Разговор,
телеф.
Разговор,
дописи,
писмене
поруке према
потреби

Према потреби,
инидивидуални
разговори,
недељно,

Индивидуални контакти
у циљу пружања
помоћи у реализацији
образ.-васп. рада у
школи и код куће.

Одељенске
старешине,
предметни
наставник

Разговор,
телеф.
Разговор,
дописи,
писмене
поруке према
потреби

Према потреби,
инидивидуални
разговори,
недељно,

Родитељски састанци у
циљу упознавања
родитеља са:

ОС

Састанак,
саопштење ОС

Током школске
године, 4-5
састанака према
програму рада
ОС

ОС

Састанак,
саопштење ОС

Током школске
године, према
програму рада
ОС

резултатима рада
ученика
Резултатима и мерама
које треба предузети у
циљу боље
здравствене заштите
деце.
Организацијом рада у
школи, екскурзијама,
излетима.
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Организовање стручних
предавања за
родитеље из области
здравствене
превенције.

Одељен.
старешина,

Одељенски
родитељски
састанак,
предавања

Током школске
године, према
програму рада
ОС

2. Сарадња са родитељима у реализацији задатака школе
● Присуствовање родитеља свечаним приредбама у школи.
● Укључивање родитеља у рад слободних, ваннаставних
активности.
Програм сарадње са породицом обухвата и организацију отвореног дана
школе сваког месеца, када родитељи, односно старатељи могу да
присуствују образовно-васпитном раду.
Учесталост и динамика укључивањa родитеља у живот и рад школе
На почетку школске године одељењски старешина упознаје родитеље са
правилима организације рада школе, годишњим програмом рада, програмом
активности класе, и предлогом правила понашања ученика, запослених и
родитеља.
Родитељи се информишу о васпитним задацима које је школа, односно
класа поставила себи за циљ.
Укључивање родитељау живот и рад школе најчешће обухвата учешће
родитеља у остваривање програма слободних активности, друштвено-корисног
рада, организације програма културне и јавне делатности школе (посебно
школских свечаности), такмичарских активности, музичких активности и других
манифестација од значаја за афирмацију школе иученика.

Време реализације
● Први родитељски састанци сазивају се на почетку школске
године, а најмање једном у класификационом периоду, могу
се сазивати и више од четири пута у току школској години, у
зависности од потребе. Време посета усклађено је са
могућностима већине родитеља у време које не одговара
радном времену родитеља;
● Савет родитеља школе (планира се најмање 4 седнице;
● Индивидуални пријеми родитеља (на 2 недеље). О броју
долазака и садржају разговора води се евиденција;
● Писмено обавештавање родитеља о успеху и владању
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ученика ( два пута годишње );
● Информисање родитеља о значајним активностима и
догађајима у школи путем школског сајта;
● Индивидуални разговори
педагогом (по потреби);

родитеља

са

директором,

● «Отворена врата» (једном месечно);
● Групни разговори родитеља са директором, педагогом (по
потреби);
● Информисање родитеља о актуелним дешавањимау школи
путем медија;
● Стручни активи/тимови у којима су
родитеља (према плану актива /тимова);

чланови

савета

● Сарадња са родитељима ученика којима је потребна
додатна подршка у образовању;
● Учешће родитеља у изради педагошког профила ученика и
ИОП-а (за поједине предмете или групу предмета);
● Индивидуално педагошко-психолошко саветовање
родитељима о развојним проблемима ученика;

са

● Учешће родитеља у анкетирању у вези са вредновањем
рада школе;
● Учешће родитеља у обележавању значајних датума и
догађаја који су од важности за школу и локалну средину.
Родитељске састанке припрема, сазива и води одељенски старешинаруководилац класе у складу са предложеним садржајима програма састанака који
је саставни део Годишњег плана рада, и у сарадњи са директором школе и
стручним сарадником – педагогом, руководиоцима школских тимова по потреби.
Школа на крају сваког полугодишта организује анкетирање родитеља у
погледу задовољства реализације програма, и у њихових сугестија за наредно
полугодиште.
Анкетирање се обавља анонимно како би било објективно. Мишљење
родитеља добијено као резултат анкетирања узима се у обзир у поступку
вредновања квалитета рада школе.
Школа писменим позивом обавештава и позива родитеља на разговор
преко одељењског старешине - руководиоца класе, уколико родитељ не показује
интересовање за образовни и васпитни развој свог детета.
Родитељи се информишу (индивидуална сарадања) о правима и обавезама
ученика и родитеља, о успеху, изостанцима, владање.
Одговорност родитеља
Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:
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● за редовно похађање наставе;
● да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања
спречености ученика да присуствује настави о томе обавести
школу;
● да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од
дана престанка спречености ученика да присуствује настави
одговарајућом
лекарском
или
другом
релевантном
документацијом;
● да на позив школе узме активно учешће у свим облицима
васпитног рада са учеником;
● за повреду забране из чл. 110-112. закона учињену од стране
ученика;
● за теже повреде обавезе ученика из члана 83. закона;
● да поштује правила установе.
Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади
материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у
складу са законом.
У индивидуалним контактима размењују информација предлоге, сугестије и
препорука за оптимални развој ученика.
Школа обавештава родитеља, односно другог законског заступника о
ученику који нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два
дана од дана престанка похађања наставе.
Ако родитељ, односно други законски заступник по пријему обавештења не
обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу, школа
одмах обавештава јединицу локалне самоуправе и надлежну установу социјалне
заштите.
У контакту са родитељима ученика поштује се личност и приватност
родитеља. Редовно и благовремено се дају повратне информације, о уоченим
тешкоћама и проблемима уз адекватну аргументацију.
Повратне информације саопштавају се уважавањем личности ученика и
родитеља уз сугестије, препоруке, предлоге, мере за превазилажење проблема.
Посебна пажња посвећује се сарадњи са родитељима чија деца имају
израженије тешкоће или образовне потребе у учењу и владању.
Групна сарадња са родитељима остварује се преко одржавања
родитељских састанака, интерних часова, смотри ученика.

Клуб родитеља и наставника
Клуб родитеља и наставника је место окупљања наставника и родитеља,
који кроз заједнички рад унапређују међусобну сарадњу у достизању најбољег
интереса ученика у процесу образовања.
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Клубови брже и ефикасније организују и реализују активности као што су:
● Испитивање потреба и интересовања различитих актера - родитеља,
наставника и ученика за одређеном подршком,
● Креирање програма ваннаставних активности, које се препознају као
значајне, како за ученике, тако и за родитеље и наставнике,
● Развој иницијатива за унапређење организације живота у школи школског окружења и услова у школи ,
● Препознавање значајних програма/ иницијатива, удружења, у
локалној заједници, али и шире са којима треба развити партнерство/
укључити се у рад.

Едукација наставника за сарадњу са родитељима
Сарадње са породицом је важан део континуираног професионалног
усавршавања наставника.
Наставници подстичу партиципацију родитеља као средства које
у
школском контексту, као и различити начини сарадње са родитељима олакшавају
њихов рад и подстиче развој деце.
Учешће родитеља у животу школе је једно од важних мерила за процену
квалитета рада школе и њено самовреновања.
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ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности
школе, родитеља, односно старатеља и јединица локалне самоуправе, усмерене
на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.
Представници локалне самоуправе, полиције, сектора за ванредне
ситуације и Црвеног крста у заједничким акцијама са школом (предавања, показне
вежбе, пропагандни материјал и слично) активно раде на подизању свести код
ученика о важности здравља и безбедности на раду.
Заједничким ангажовањем радиће се на развијању и јачању основних
хигијенских, здравствених, радно-техничких,еколошких и безбедносних навика
ученика.
Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности
школе, родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести o спровођењу
и унапређивању безбедности и здравља на раду.
Ученици имају право на заштиту и безбедност:
● У школској згради и школском дворишту
● На путу између куће и школе
Ван школске зграде и школског дворишта - за време остваривања
образовно-васпитног рада или других наставних и ваннаставних активности које
организује Школа.

Заштита и безбедност у школској згради и школском дворишту
Периодични прегледи и испитивање опреме за рад
Средства и опрема за рад, електричне инсталације, грејање и друге
инсталације одржавају се редовно и правило у исправном стању, у складу са
техничким прописима и одређеним стандардима на начин на који обезбеђују
сигурност запослених.
Периодичне прегледе и провере исправности врши лице са одговарајућом
лиценцом.
Испитивање услова радне стедине
У радним просторијама врши се испитивање:
●
●
●
●
●

Микроклиме (температура, релативна влажност ваздуха)
Хемијске штетности (гасови, дим, прашина)
Физичке штетности (бука, вибрација и штетна зрачења)
Осветљеност
Материје чија су својства опасна по живот и здравље запослених

Школа за основно музичко образовање „Стеван
Христић“
110

Израда акта о процени ризика
Процена ризика се заснива на систематском евидентирању и процењивању
могућих врста опасности и штетности на радном месту и радној околини, на
анализирању организације рада и радног процеса, средстава рада, који могу да
изазову ризик од повреде на раду, оштећење здравља или обољење.
Процена ризика између осталог обухвата:
● Снимање организације рада, препознавање и утврђивање опасности
и штетности на радном месту и у радној околини
● Процена ризика у односу на опасност и штетност
● Утврђивање начина и мера за отклањање, смањење или спречавање
ризика
● Послодаавац је дужан да изврши теоријско и практично
оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад при заснивању
радног односа. Провера теоријске и практичне оспособљености
запосленог за безбедан и здрав рад обавља се на радном месту.
● Наставници су у обавези да ученике упознају са опасностима са
којима се могу суочити за време остваривања васпитно-образовног
рада и других активности које организује школа, као и са начином
понашања којим се те опасности избегавају или отклањају.
У циљу заштите и безбедности ученика школа непосредно предузима
следеће физичке мере
● Ангажовање дежурних наставника
● Ангажовање помоћно-техничког особља
● Активностима Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања
Наставници су у обавези да дежурају у школи према распореду који
прописује директор Школе, воде евиденцију о томе, као и да појачану пажњу
усмере на безбедност и заштиту ученика приликом почетка и завршетка наставе
као и у међусмени. О уоченим појавама које наговештавају асоцијалног понашање
без одлагања обавештавају директора.
Своја запажања наставници записују у књигу дежурства.
Обавеза родитеља је да ученика, чије је здравствено стање такво да може
да представља опасност за друге ученике и запослене, одведу на одговарајући
здравствени преглед и не шаљу га на наставу и друге активности које организује
школа, док не добије одговарајућу потврду лекара о здравственој способности.
Приликом избора понуђача за извођење екскурзије, школа ће посебну
пажњу посветити његовој оспособљености за остваривање заштите и
безбедности ученика за време активности која се организује.
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Уговор који се закључује за извођење екскурзије мора да садржи посебне
одредбе које се односе на предузимање мера заштите и безбедности ученика.
Оспособљеност понуђача за остваривање заштите и безбедности ученика
односи се нарочито на:
● Поседовање одговарајуће лиценце за рад;
● Кадровску и техничку опремљеност за организовање путовања
ученика;
● Кадровску и техничку опремљеност за остваривање заштите и
безбедности ученика у објекту у којем су смештени (физичко и
техничко обезбеђење објекта, обезбеђена медицинска помоћ и тако
даље);
● Квалитет исхране ученика.
● Смештај ученика на екскурзији мора се обезбедити само у објектима
који испуњавају услове за извођење овог облика образовно-васпитног
рада.

Сарадња са државним органима и органима града Бачка Паланка:
● Министарство просвете
● Министарство унутрашњих послова
● Органима града Бачка Паланка
● Центром за социјални рад Бачка Паланка
ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

● Упознавање запослених и ученика
безбедности и здрављу на раду

са

законом

о

● Планирање, избор, коришћење и одржавање средстава за
рад, опасних материја и средстава и опреме за личну
заштиту на раду.
● Опремање и уређивање радних места у складу са Законом
● Превентивни и периодични прегледи и испитивања
(електро
инсталације,
громобранске
инсталације,
водоводна мрежа, наставна средства и сл.).
● Упознавање свих запослених и ученика са шемама и
симболима који се налазе истакнути у ходнику школе, а
који се односе на противпожарну заштиту, евакуацију и
прву медицинску помоћ.
● Практична
обука
свих
противпожарне заштите.

запослених

из

области

● Набавка и опремање сандучића за прву помоћ
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● Обезбеђење равних, сувих и неклизајућих
површина у целокупном простору школе

подних

● Обезбеђење довољне проветрености и осветљености свих
просторија школе.
● Набавка нових средстава личне заштите на раду за све
запослене као и континуирана замена постојећих .
● Редован, свакодневни обилазак објеката школе

Неспровођење и непридржавање мера, начина и поступка заштите и
безбедности од стране запослених, прописаних овим правилником, сматра се
тежом повредом радних обавеза, за коју се води дисциплински поступак, у складу
са Законом. Дисциплинска одговорност запослених не искључује кривичну и
материјалну одговорност.
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ПРОГРАМ ВАСПИТНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА
Програм је усклађен са општим принципима образовања и васпитања и
обезбеђује остваривање општих стандарда постигнућа.
Програм је организован у четири области које чине окосницу васпитног рада
у школи. Свака област има циљеве (остварује их наставник), очекиване исходе
(достиже их ученик, а наставник их користи за планирање и вредновање
сопственог рада), препоручене теме (користи их наставник за планирање и
реализацију својих активности).
Циљ је:
● Обезбеђивање оптималних услова за доступније, ефикасније и
квалитетније образовање и васпитање ученика;
● Оспособљавање ученика за успешно функционисање у условима
сналажења у различитим проблемским ситуацијама;
● Подршка развоју личности ученика у складу са узрасним и личним
потребама, индивидуалним карактеристикама и интересовањима
Област

Циљ

Исходи

Препоручене теме

Адаптациј
а на живот
у школи

- Подршка
процесу
прилагођавања
ученика на живот
у окружењу и
школи.

-Поштује павила
понашања школе
-Зна своја права
и обавезе

Организација и
функционисае правила у
школи
-Права, обавезе и
одговорности ученика

- Помоћ
ученицима да
самостално и
успешно уче,
постижу
образовне
резултате и
изграде
одговоран однос
према школским
обавезама и
сопственом
професионалном
развоју.

-Познаје и
примењује
ефикасне
стратегије у
учењу
- Процењује
сопствени
школски успех и
узроке тешкоћа

Учење и
школска
успешност

-Зна где и на који
начин може да
добије потребне
информације

Планирање учења
- Чиниоци школског
успеха и неуспеха
-Праћење тока и
резултата учења
-Стратегије учења

-Поставља
реалистичне
циљеве и
предузима
активности за
њихово
остварење
-Прави
краткорочне и
дугорочне
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планове
активности
-Показује
заинтересованос
т за учење и
успех
-Редовно
испуњава
школске обавезе
-Тражи
благовремено
помоћ, ако има
тешкоће
-Показује
спремност да
помогне другима
у учењу
-Учествује у
додатним
активностима из
области за коју је
заинтересован
Животне
вештине

Оспособљавање
ученика за
активан и
одговоран однос
према
сопственом и
туђем животу
кроз стицање
различитих
животних
вештина
-Уважавање
различитости и
поштовање
права других
-Уме да сарађује
и буде члан тима

Реално
сагледава себе,
сопствене
потребе,
могућности
- Одговорносе
односи према
сопственом
здрављу
- Препознаје
сопствена
осећања, и на
социјално
прихватљив
начин изражава
емоције

Слика о
себи:самоперцепција
- Морал и вредности
- Здрави стилови живота
- Животне
вештине:супростављање
притиску вршњака

-Прихвата
одговорност за
сопствено
понашање
Живот у
заједници

-Оснаживање
ученика за
социјалну
интеграцију
-Одговоран
према сопственој
и туђој

Уважава
различитости
-Конструктивна
комуникација
- Сарадња,
тимски рад
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безбедности
-Конструктивно
користи
слободно време
-Конструктивно
решава сукобе
са вршњацима

-Подршка
особама које
имају потешкоће
- Учествује у
активностима
које организује
школа

-Прихвата
одговорност за
сопсвено
понашање
- Организује
слободно време

Васпитни програм је тако конципиран да подразумева поштовање узрасних
карактеристика ученика и индивидуалних разлика међу њима, као и способност
наставника да прати ученике, њихове потребе, интересовања, могућности,
актуелна дешавања и да у складу с тим одабере одговарајуће садржаје, начине
рада и временску динамику. У зависности од потребе, наставник може да
учествује у планирању, припреми и спровођењу ИОП-а.
Све четири области васпитног рада су једнако важне, а наставник их, у
непосредном раду са ученицима, интегрише јер између њих постоји природна
веза.
Наставник допуњује теме, проширује и мења према конкретним потребама
и плану сопственог рада, имајући у виду исходе које треба остварити. Редослед
наведених исхода не исказује њихову важност - сви су од значаја за постизање
општег циља програма, односно васпитног рада. Између исхода, како у оквиру
једне, тако и више области, постоји повезаност. Остваривање једног исхода
доприноси остваривању других исхода.
Многи исходи су процесни и представљају резултат дејства васпитног
рада, током дужег временског периода.
Наставник користи различите методе и технике рада, као и све облике
рада (индивидуални, рад у паровима, малим и великим групама). Предност има
тимски облик рада у којем ученици могу активно да учествује.
Кад год је могуће ученици се укључују у организацију активности у школе,
питају се за мишљење, омогућује им се да бирају између различитих могућности
уз образложење својих избора.
Посебна пажња посвећује се подршци ученицима да на конструктиван
начин проводе слободно време.
Наставник организује различите активности на предлог и у складу са
интересовањима ученика и могућностима установе, и упознаје ученике са
активностима у окружењу, у које могу да се укључе.
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ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ ЗА РАЗВИЈАЊЕ ЛИЧНЕ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧЕНИКА
Личне компетенције ученика су комбинација знања, вештина и ставова који
су му потребни за испуњење и развој, друштвено укључивање и припрему за
живот (посао).
Личне компетенције, развијају се кроз наставу свих предмета, примењују се
у различитим ситуацијама, при решавању различитих проблема и задатака.
1. Компетенција за целоживотно учење
● Ученик уочава структуру градива тј. активно одваја битно од небитног
● Ефикасно користи различите методе учења
● Разликује чињенице од ставова, веровања и мишљења
● Уме да процени степен у ком је савладао градиво
2. Вештина комуникације
Познавање:
Усмене и писмене комуникације
Комуникација путем интернета и телефона
Уме јасно да искаже одређени садржај (усмено и писмено)
Уважава саговорника
Изражава своје ставове и мишљења, осећања и вредности на
позитиван и аргументован начин
● Негује културу дијалога
3. Рад са подацима и информацијама
●
●
●
●
●

● Зна да је за разумевање догађаја и доношење исправних одлука
потребно имати поуздане податке
● Уме да процењује поузданост података и препозна могуће узроке
грешке
● Користи табечарни и графички приказ и уме да их чита и тумачи
● Користи информационе технологије за чување, презентацију и
основну обраду података
4. Дигитална компетенција
● Подразумева сигурну и критичку употребу електронских уређаја, у
раду, слободном времену и комуницирању
5. Решавање проблема
●
●
●
●

Испитује проблемску ситуацију
Проналази могућа решења
Упоређује различита могућа решења
Примењује изабрано решење и прати његову примену
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● Вреднује примену датог решења и идентификује добре и слабе
стране
6. Вештина сарадње
● Конструктивно, аргументовано и креативно доприноси раду групе
● Доприноси постизању договора о раду заједничког рада
● Активно слуша и поставља релевантна питања
● Ангажује се у реализацији преузетих обавеза у олвиру групе
7. Вештина за живот у демократском друштву
● Активно учествује у животу шкколе
● Поштује разлике
● Познаје друге културе и традиције
● Развија толеранцију
● Активно, компетентно и критички учествује у животу друштва
8. Брига за здравље
● Правилна ихсрана
● Заразне болести и њихова превенција
● Правилна употреба лекова
● Пружање прве помоћи
● Бављење спортом
● Превенција од болести зависности
9. Еколошка компетнција
● Подразумева разумевање и спремност за ангажовање у заштити
природе и природних ресурса
10. Естетска компетенција
● Подразумева прихватање важности креативности и
вредности у читавом низу медија и у свим уметностима
11. Предузетничка компетеција

естетских

● Ученик показује иницијативу у упознавању са карактеристикама
професија умузичкој уметности
● Има развијене вештине тражења разних облика неформалног
образовања
● Уме да идентификује и адекватно представи своје вештине и
способности
● Има способности представљања адекватних и реалних циљева
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ПРОГРАМ СТРУЧНИХ ОРГАНА, ТИМОВА, И ПЕДАГОШКОГ
КОЛЕГИЈУМА
Стручни органи основне школе јесу: наставничко веће, одељењско веће,
стручно веће за области предмета, стручни активи за развојно планирање и за
развој школског програма и други стручни активи и тимови, у складу са статутом
школе.
Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници. У школи у којој се
остварује припремни предшколски програм, у раду наставничког већа учествују и
васпитачи.
Одељењско веће у школи чине наставници који изводе наставу у
одређеном одељењу и одељењски старешина и када изводи наставу у том
одељењу.
Стручно веће за обпасти предмета чине наставници који изводе наставу из
групе сродних предмета.
Стручни актив за развојно ппанирање чине представници наставника,
стручних сарадника, јединице покапне самоуправе, и савета родитеља. Чпанове
стручног актива за развојно ппанирање именује орган управљања.
Стручни актив за развој шкопског програма чине представници наставника и
стручних сарадника. Чпанове стручног актива за развој шкопског програма именује
наставничко веће.

Стручни органи Школе су:
1) Наставничко веће,
2) Стручна већа за инструменте,
3) Стручно веће за теретске предмете,
4) Стручни актив за развојно планирање,
5) Стручни актив за развој школског програма,
6) Тим за инклузивно образовање, који именује Тим за пружање додатне
подршке,
7) Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања,
8) Тим за самовредновање Школе,
9) Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе,
10) Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва,
11) Тим за професионални развој,
12) Тим за појачан васпитни рад са ученицима,
13) Други оперативни тимови у складу са Годишњим планом рада Школе.
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Стручни органи:
1) доносе свој план и програм рада за сваку школску годину и подносе
извештаје о њиховом остваривању;
2) старају се о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовноваспитног рада Школе;
3) прате остваривање Школског програма;
4) старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа и развоја
компетенција;
5) вреднују резултате рада наставника и стручног сарадника;
6) прате и утврђују резултате рада ученика;
7) предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима, у
процесу образовања и васпитања;
8) решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.
У установи директор образује спедеће тимове:
1)

тим за инкпузивно образовање;

2)

тим за заштиту од дискриминације, насиља, зпостављања и

занемаривања;
3)

тим за самовредновање;

4)

тим за обезбеђивање квапитета и развој установе;

5)

тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва;

6)

тим за професионапни развој;

7)

друге тимове за остваривање одређеног задатка, програма ипи

пројекта.
Тим чине представници запоспених, родитеља, јединице покапне
самоуправе.
Педагошки копегијум чине председници стручних већа и стручних актива,
координатори стручних тимова и стручни сарадници.
Педагошки копегијум разматра питања и даје мишљење у вези са
посповима директора.
Наставничким већем и педагошким копегијумом председава и руководи
директор, а одељењским већем одељењски старешина.
Одељењски старешина има организационо-руководећу и педагошкоинструктивну улогу у раду са ученицима одељења у којем је одељењски
старешина, у сарадњи са њиховим родитељима, и води прописану евиденцију и
педагошку документацију.
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Седнице Већа сазива и њима руководи директор школе, без права
одлучивања.
Седницу Већа, у одсуству директора школе може заказати наставник кога
овласти директор.
Директор ће заказати седницу на захтев најмање 1/3 чланова Већа, као и
на захтев Школског одбора и Савета родитеља.
Редовне седнице Већа заказују се најмање три дана пре одржавања
седнице.
Ванредне седнице Већа заказују се најмање 24 часа пре одржавања
седнице.
У предлог дневног реда седнице Већа могу се уврстити само она питања
која спадају у његову надлежност прописану Статутом школе и Законом.
Кад Наставничко веће решава по питању о коме се претходно изјаснио
Савет родитеља, омогућено је да председник Савета родитеља учествује у
његовом раду
Наставничко веће, обавља посебно следеће послове:
● Стара се о остваривању Школског програма
● Утврђује свој
остварености

план

рада

и

подноси

извештај

о

његовој

● Анализира извршавање задатака образовања и васпитања у
Школи
● Разматра и усваја извештаје о успеху ученика и владања на крају
класификационих периода, полугодишта и на крају школске године
односно на предлог одељењског старешине утврђује оцене из
владања ученика, а на предлог предметног наставника, утврђује
оцене из наставних предмета
● Одлучује о употреби уџбеника и приручника
● Разматра Годишњи план рада Школе
● Планира и организује облике ваннаставних активности ученика
● Планира одлазак ученика на такмичења и осталих школских
активности
● Врши надзор над радом других стручних органа
● Разматра извештаје о раду Школе, директора, одељењских
старешина и других стручних органа
● Даје мишљења и предлоге о питањима из надлежности стручних
органа;
● Доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика
● Изриче

ученицима

васпитно-дисциплинску

меру

„укор
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наставничког већа“
● Доноси одлуку о премештању ученика који је учинио повреду
забране у другу школу
● На захтев родитеља, односно старатеља, доноси одлуку о
ослобађању ученика од похађања наставе изборног предмета у
Школи
● Утврђује испуњеност услова за брже напредовање ученика
● Именује чланове Стручног актива за развој Школског програма
● Предлаже чланове Школског одбора из реда запослених
● Даје мишљење за избор директора
● Предлаже план опремања школе наставним средствима
● Организовање и праћење сарадње са родитељима и друштвеном
средином
● Доноси Пословник о раду Наставничког већа
● Обавља и друге послове утврђене законом, овим Статутом и
другим општим актима школе.

ПРОГРАМ РАДА ТИМОВА
Тим за инклузивно образовање
Тим за инклузивно образовање чине директор, педагог, наставник
инструмента и наставник теоретске наставе. Именовани тим именује тим за
пружање додатне подршке ученику и чине га наставник инструмента (одељенки
старешина), наставник теоретске наставе, учеников родитељ и педагог, а у складу
са потребама ученика и педагошки асистент, односно лични пратилац ученика, на
предлог родитеља.
Тим за инклузивно образовање именује директор.
Тим за инклузивно образовање, обавља посебно следеће послове:
● Учествује у изради Школског програма
● Израђује индивидуални образовни план за ученике којима је
потребна додатна подршка у образовању и васпитању
● Израђује пројекте који су у вези са Школским програмом, а односе
се на ученике којима је потребна додатна подршка у образовању и
васпитању
● Прати реализацију
образовног плана

Школског

програма

и

индивидуалног

● Обавља и друге послове у складу са законом и Годишњим планом
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рада Школе

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
(у даљем тексту: Тим за заштиту) има пет чланова и чине га: секретар, педагог,
три наставника представника стручних већа (двоје наставника инструмента и
наставник теоретске наставе).
Тим за заштиту, обавља следеће послове:
● Припрема план и програм заштите од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
● Информише ученике, запослене и родитеље о планираним
активностима и могућности тражења подршке и помоћи од Тима за
заштиту
●

Учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција
потребних за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања

● Предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације
и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у
случајевима сумње или дешавања дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања
● Укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и
активности
● Прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и
даје одговарајуће предлоге директору
● Сарађује са стручњацима из других надлежних органа,
организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика
од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
● Води и чува документацију
● Извештава стручне органе Школе и Школски одбор о питањима из
своје надлежности
● Обавља и друге послове у складу са законом и Годишњим планом
рада Школе

Седнице Тима за заштиту сазива и њима руководи координатор.
За свој рад Тим за заштиту одговара директору и Наставничком већу.
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Тим за самовредновање квалитета рада Школе

Тим за самовредновање квалитета рада Школе, има шест чланова и чине
га: педагог, три наставника представника стручних органа, представник савета
родитеља и школског одбора.
Тим за самовредновање именује директор и учествује у раду тог органа.
Седнице Тима за самовредновање сазива и њима руководи координатор.
За свој рад Тим за самовредновање одговара директору и Наставничком
већу.
Тим за самовредновање, обавља следеће послове:
● Организује и координира самовредновање квалитета рада Школе
● Обезбеђује услове за спровођење самовредновања
● Припрема Годишњи план самовредновања
● Прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања
и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу
обрађених података
● Након извршеног
самовредновању

самовредновања

сачињава

извештај

о

● Сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван
Школе на испуњавању задатака из своје надлежности
● Обавља и друге послове у складу са законом и Годишњим планом
рада Школе
Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе има четири члана и чине га:
директор и три наставника као представника стручних већа.
Седнице Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе сазива и њима
руководи координатор.
За свој рад Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе одговара
директору и Наставничком већу.
Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе, обавља следеће
послове:
● Учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање
квалитета и развој Школе
● Израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и
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развој Школе
● Прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката
Школе чија је примена важна за обезбеђивање квалитета и развој
Школе
● Учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и
развој Школе
● Сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван
Школе на испуњавању задатака из своје надлежности
● Промоција Школе у средини у којој егзистира
● Оглашавање и информисање јавности о активностима Школе
● Обавља и друге послове у складу са законом и Годишњим планом
рада Школе

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва има пет
чланова и чине га председници свих стручних већа.
Седнице Тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
сазива и њима руководи координатор.
За свој рад Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
одговара директору и Наставничком већу.
Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва,
обавља посебно следеће послове:
● Учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних
компетенција и предузетништва
● Израђује пројекте који су у вези
компетенцијама и предузетништвом

са

међупредметним

● Прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката
Школе чија је примена важна за развој међупредметних
компетенција и предузетништва
● Учeстврује у обезбеђивању услова за развој међупредметних
компетенција и предузетништва
●

Сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван
Школе на испуњавању задатака из своје надлежности

● Обавља и друге послове у складу са законом и Годишњим планом
рада Школе

Школа за основно музичко образовање „Стеван
Христић“
126

Тим за професионални развој

Тим за професионални развој има 3 члана и чине га: педагог, наставник
инструмента и наставник теоријског предмета.
Седнице Тима за професионални развој сазива и њима руководи
координатор.
За свој рад Тим за професионални развој одговара директору и
Наставничком већу.
Тим за професионални развој, обавља следеће послове:
● Учествује у изради аката који се односе на професионални развој
ученика
● Израђује пројекте који су у вези с професионалним развојем
ученика
● Прати реализацију одредаба прописа, Статута и других општих
аката чија је примена важна за професионални развој ученика
● Сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван
Школе на испуњавању задатака из своје надлежности
● Обавља и друге послове у складу са законом и Годишњим планом
рада Школе

Тим за појачан васпитни рад са ученицима

Тим за појачан васпитни рад са ученицима има 4 члана: директор, два
наставника представника стручних већа и старешина ученика.
Седнице Тима за појачан васпитни рад са ученицима сазива и њима
руководи координатор.
За свој рад Тим за појачан васпитни рад са ученицима одговара директору
и Наставничком већу.
Тим за појачан васпитни рад са ученицима обавља следеће послове:
● Организују јавне трибине, едукативне и саветодавне састанке
● Идентификују ученике којима је потребан појачан васпитни рад
● Превентивне мере и третман
● Сарадња са релевантним установама успостављањем личних
контаката
● Процеси усмерени на ангажовању заједнице
● Обавља и друге послове у складу са законом и Годишњим планом
рада Школе
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ПРОГРАМ РАЗРЕДНИХ ВЕЋА

● Упознавање са структуром ученика у класи
● Усвајање плана и програма, методологије рада
● Утврђивање распореда контролних испита и других захтева
наставника
● Разматрање критеријума оцењивања
● Програмирање унапређења васпитног рада
● План културних активности
● Запажања чланова разредног већа о радним навикама и
показаном знању ученика
● Праћење оспособљености ученика за самостално учење
● Планирање додатне и допунске наставе
● Анализа резултата на крају I класификационог периода
● Предлози мера за побољшање успеха ученика
● Корелација наставних саджаја
● Предлог изрицања васпитно-дисциплинских мера
● Анализа резултата на крају првог полугодишта
● Изналажење нових и ефикаснијих облика сарадње са
родитељима
● Разматрање примедби родитеља
● Разматрање предлога и примедби ученика
● Анализа примедби стручних актива
● Предлози наставничком већу
● Анализа резултата на трежћем класификационом периоду
● Анализа успеха ученика завршног разреда
● Анализа успеха на крају наставне године
● Анализа реализације наставног програма разредног већа

ПРОГРАМ САВЕТА РОДИТЕЉА
Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваке класе.
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Чланови Савета родитеља бирају се на почетку сваке школске године, на
првом родитељском састанку, најкасније до 15. септембра.
За члана Савета родитеља изабран је родитељ који је добио већину од
укупног броја родитеља ученика одређене класе.
● Савет родитеља је представник родитеља који усмерава двосмерну
комуникацију: од родитеља ка њиховим представницима у Савету и
од представника Савета ка родитељима који су их изабрали.
● Сви родитељи су информисани о овлашћењима Савета родитеља
као и о областима у којима Савет може да да свој допринос (а тиме и
они који су изабрали представнике Савета). Процес доношења
одлука на Савету родитеља је транспарентан.
● Информисање је континуирано (како на нивоу класа, тако и на нивоу
целе школе) о одлукама које су на Савету донете
● Чланови Савета упознају очекивања, потребе и ставове родитеља
чији су представници, и ефикасно заступају те ставове на Савету.
Активности Савета родитеља:
● Предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор
● Предлаже свог представника у стручни актив за развојно
планирање и у све обавезне тимове Школе
● Учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора
уџбеника
● Разматра предлог Школског
Годишњег плана рада

програма,

Развојног

плана

и

● Разматра извештаје о остваривању програма образовања и
васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем
вредновању,
самовредновању,
спровођење
мера
за
обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног
рада
● Разматра намену коришћења средстава од донација и од
проширене делатности Школе
● Предлаже Школском одбору намену коришћења средстава
остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља
● Разматра и прати услове за рад Школе, услове за одрастање и
учење, безбедност и заштиту ученика
● Учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка
заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и свих
активности које организује Школа
● Предлаже представника и његовог заменика за општински савет
родитеља
● Упућује своје предлоге, питања и ставове директору, Школском
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одбору, стручним органима Школе
● Доноси пословник о свом раду
● Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и
Статутом школе

Начин сарадње са Општинским саветом родитеља
Општински савет родитеља чине представници савета родитеља, свих
установа са подручја градске општине. Представници савета родитеља бирају се
сваке школске године.

Општински савет родитеља:
● Даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за остваривање
права детета, унапређивање образовања, васпитања и
безбедности деце, односно ученика у општини;
● Учествује у утврђивању општинских планова и програма који су од
значаја за остваривање образовања, васпитања и безбедности
деце;
● Прати могућности за унапређивање једнаког приступа,
доступности и могућности образовања и васпитања ученике;
● Спречава социјалну искључености деце односно ученика из
угрожених и осетљивих група на територији општине;
● Пружа подршку савету родитеља свих установа на територији
општине у вези са питањима из њихове надлежности;
● Заступа интересе деце и ученика општине у ситуацијама које су од
значаја за унапређивање њиховог образовања, васпитања и
безбедности;
● Сарађује са организацијама које делују у области образовања и
васпитања, заштите здравља, социјалне заштите, културе,
заштите и унапређења права детета и људских права.
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ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА

Стручни актив за развојно планирање

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника и
стручни сарадник, локалне самоуправе и Савета родитеља.
Стручни актив за развојно планирање има седам чланова, од којих је
четворо из редова наставника и стручни сарадник, један представник општине
Бачка Паланка и два представника Савета родитеља.
Чланове стручног актива за развојно планирање именује Школски одбор.
Седнице стручног актива за развојно планирање сазива и њима руководи
председник.
За свој рад стручни актив за развојно планирање одговара Школском
одбору и Наставничком већу.

Стручни актив за развојно планирање, обавља следеће послове:
● Израђује предлог Развојног плана
● Израђује пројекте који су у вези са Развојним планом
● Прати реализацију Развојног плана
● Сарађује са осталим тимовима
● Обавља и друге послове у складу са законом и Годишњим планом
рада Школе

Стручни актив за развој Школског програма

Стручни актив за развој Школског програма чини шест представника
наставника и стручни сарадник, које именује Наставничко веће.
Седнице стручног актива за развој Школског програма сазива и њима
руководи председник.
За свој рад стручни актив за развој Школског програма одговара
Наставничком већу.
Стручни актив за развој Школског програма, обавља посебно следеће
послове:
●

Израђује предлог Школског програма

●

Израђује пројекте који су у вези са Школским програмом
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●

Прати реализацију Школског програма

●

Обавља и друге послове у складу са законом
планом рада Школе.

и Годишњим

ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Седнице Педагошког колегијума сазива и њима руководи директор.
За свој рад Педагошки колегијум одговара Наставничком већу и директору.

Педагошки копегијум стара се о:
● Израђује свој годишњи план и програм рада
● Стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовноваспитног рада Школе
● Прати остваривање Школског програма
● Стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа
● Стара се о остваривању и развоју компетенција
● Вреднује резултате рада наставника и стручног сарадника
● Прати и утврђује резултате рада ученика
● Предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у
процесу образовања и васпитања
● На предлог стручног тима за инклузивно образовање, доноси
индивидуални образовни план за ученика којем је потребна
додатна подршка у образовању и васпитању;
● Обавља и друге послове у складу са законом и Годишњим планом
рада Школе.
● Решава друга стручна питања образовно-васпитног рада

Педагошки копегијум разматра питања и даје мишљење у вези са
посповима директора (на основу Закона о основама система образовања и
васпитања) а то су:
● Панирање и организација остваривања
васпитања и свих активности установе

програма

образовања

и

● Обезбеђивање квапитета, самовредновање, стварање успова за
спровођење
спољашњег
вредновања,
остваривање
стандарда
постигнућа и унапређивање квапитета образовно-васпитног рада
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● Остваривање Развојног ппана установе
● Сарадња са органима јединице покапне самоуправе, организацијама и
удружењима
● Пружање подршке у стварању амбијента за остваривање предузетничког
образовања и предузетничких активности ученика
● Организацији и вршењу инструктивно-педагошки увида у квапитет
образовно-васпитног рада и педагошке праксе
● Предузимање мера за унапређивање и усавршавање рада наставника и
стручних сарадника.

ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА
Свака класа има одељенског старешину.
Одељенски старешина обавља следеће послове:
●

Израђује годишњи и месечни план рада старешине

●

Редовно прати похађање наставе, учење и владање ученика из
класе

●

Одобрава одсуствовање ученицима и одлучује о оправданости
њиховог одсуствовања са наставе

●

Упознаје ученике са одредбама општих аката Школе које се
односе на ученике и даје ученицима друге информације које су у
вези с њиховим правима, обавезама и одговорностима

●

Стара се о заштити права ученика и учествује у поступку
одлучивања о њиховим обавезама и одговорностима

●

Остварује увид у породичне, социјалне, материјалне и друге
услове живота ученика

●

Редовно држи родитељске састанке и на друге начине сарађује са
родитељима ученика

●

Похваљује ученике

●

Предлаже додељивање похвала и награда ученицима

●

Предлаже оцену из владања и главног предмета ученика

●

Изриче васпитне мере опомена одељењског старешине и укор
одељењског старешине

●

Сарађује са директором, помоћником директора и осталим
запосленима у Школи, као и са субјектима ван Школе, ради
обављања својих послова

● Учествује у раду органа Школе
● Води школску евиденцију
● Обавља и друге

послове у скалду са законом, и одлуком
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директора школе

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНА ВЕЋА

У Школи постоје следећа стручна већа:
1. Стручно веће клавирског одсека,
2. Стручно веће одсека хармоника,
3. Стручно веће дувачког одсека (флаута и кларинет),
4. Стручно веће жичаног одсека ( гитара, виолина и тамбура),
5. Стручно веће за теоретске предмете .

Програм рада Стручних већа
Седнице стручних већа сазива и њоме руководи председник.
У случају његове спречености, седницу сазива и њоме руководи директор,
без права одлучивања.
Стручно веће, у оквиру и поред послова из опште надлежности стручних
органа обавља посебно следеће послове:
● Утврђује план рада и подноси извештај о његовом остваривању
● Анализира успех и владање ученика на крају тромесечја,
полугодишта и на крају школске године
●

Утврђује распоред писмених задатака, везано за теоретске
предмете

●

Усклађује рад наставника у класи, и одељењу теоретске наставе

●

Предлаже додељивање похвале и награђивање ученика

●

Изриче ученицима васпитну меру у границама својих овлашћења

●

Бира ученике који ће учествовати на такмичењима

●

Утврђује ученике за које треба организовати додатну и допунску
наставу

●

Предлаже план стручног усавршавања наставника и календар
такмичења

●

Припрема основе Годишњег плана рада Школе

●

Утврђује распоред остваривања наставних тема и наставних
јединица и врши усаглашавање остваривања наставних садржаја
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предмета
●

Утврђује облике, методе и средства коришћења одговарајуће
школске опреме и наставних средстава

●

Предлаже примену нових метода и начина извођења наставе

●

Прати остваривање програма образовно-васпитног рада

●

Анализира уџбеничку и приручну литературу

●

Предлаже чланове испитних комисија

●

Организују школска такмичења, јавне часове одсека

●

Обавља и друге послове у складу са законом и општим актом

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Саставни и oбавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање
које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција важних
за унапређивање образовно-васпитног рада на основу Правилника о сталном
стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних
сарадника.
Овај Правилник не дефинише опште услове и обавезе у овој области које су
исте за наставнике, и стручне сараднике.
Стручно усавршавање установа планира у складу са потребама и
приоритетима образовања и васпитања ученика, приоритетним областима које
утврђује министар надлежан за послове образовања и на основу сагледавања
нивоа развијености свих компетенција за професију наставника и стручног
сарадника, у установи. Потребе и приоритете стручног усавршавања установа
планира
на основу исказаних личних планова професионалног развоја
наставника и стручних сарадника, резултата самовредновања и вредновања
квалитета рада установе, извештаја о остварености стандарда постигнућа и
других показатеља квалитета образовно-васпитног рада. Лични план
професионалног развоја сачињава се на основу самопроцене нивоа развијености
свих компетенција за професију наставника и стручног сарадника.
Наставник, васпитач и стручни сарадник има право и дужност да сваке
школске године учествује у остваривању различитих облика стручнпг
усавршавања у установи.

Извођење угледних часова, односно
активности са дискусијом и анализом

Током године

Излагање са стручних усавршавања са
обавезном дискусијом и анализом (сати се
рачунају по одржаном састанку стручног
органа)

Током године
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Приказ књиге, приручника, стручног чланка,
часописа и дидактичког материјала из области
образовања и васпитања

Током године

Приказ блога, сајта, поста, аплета,
друштвених мрежа и осталих
мултимедијалних садржаја

Током године

Публиковање стручних радова, ауторства и
коауторства књиге, приручника, наставних
средстава...

Током године

Стручне посете и студијска путовања
дефинисаан развојним планом

Током године

Такмичења и смотре

Током године

Маркетинг школе

Током године

Набавка стручне литературе.

Током године

Пружање помоћи наставницима почетницима.

Током године

БОДОВНА ЛИСТА ИНТЕРНИХ АКТИВНОСТИ СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА
Све активности које су дате у овој Бодовној листи јесу активности које
развијају компетенције наставника, како оних који их реализују тако и оних који
учествују у њиховој реализацији.
Приликом покретања поступка за стицање звања неопходно је утврдити да
ли за одређено звање имамо потребне активности и доказе за исте. Током личног
стручног усавршавања, које је перманентно, треба обратити пажњу да у личном
портфолију имамо доказе који указују да смо се стручно усавршавали односно
развијали компетенције. Сви ти докази које прикупљамо су саставни део
портфолија који може бити сачињен у папирној или електронској форми, али је
могуће и да портфолио буде комбинација папирних и електронских докумената.
Предлог на који начин се могу прикупљати докази у оквиру установе:
● Додељивањем деловодног броја: припреми за час/активност, списку
присутних, списку учесника дискусије/анализе, обавештењу о
реализацији активности ...
● Издавању интерних потврда о реализованој активности као и
присуству, подршкама у реализацији...
● Радом Тима за стручно усавршавање који води детаљну
документацију о реализованим активностима и анализи истих
(Предлог за састав Тима: директор, стручни сарадник и два
наставника)
Табеларним праћењем на нивоу установе где се увидом може
установити ко је које активности реализовао, анализирао, пратио...
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Извођење угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом
Бр.

Бодови

Могући докази

Организација

1

Реализација

8

Писана припрема за
час/активност;

Присуство

1

Аргументована
дискусија

1

Помоћ и подршка у
припреми и
реализацији

1

Назив активности
Угледни/огледни
час/активност

Асистент – помоћник

Наставни материјал;
Иновативна наставна
средства;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности

1.

Пројекат у настави
(тематско планирање у
настави)

Асистент – помоћник

Организација

2

Реализација

8

Присуство

1

Аргументована
дискусија

1

Помоћ и подршка у
припреми и
реализацији

2

Писана припрема за
час/активност;
Наставни материјал;
Иновативна наставна
средства;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности

Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијом и анализом (сати
се рачунају по одржаном састанку стручног органа)
2.

Радионице за
унапређивање
компетенција

Аутор радионице

6

Реализатор

6

Присуство

2

Писана припрема за
час/активност;
Евалуација;
Списак присутних:
Фотографије
Извештај о активности

3.

4.

Презентација примера
добре праксе
(нпр.:интерактивне
образовне технике у
настави, формативно
оцењивање ученика...)

Писана припрема за
час/активност;
Презентација

5

Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности

Предавање/трибина у
установи

Организација

1

(Без акредитације)

Водитељ трибине

1

Излагање на
предвању/трибини

3

Присуство

1

Аргументована
дискусија

2

Писана припрема за
час/активност;
Наставни материјал;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности
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5.

Предавање/трибина на
локалном нивоу
(Без акредитације)

Организација

2

Водитељ трибине

4

Учешће у трибини

6

Писана припрема за
час/активност;
Евалуација;

Присуство

1

Фотографије;

Аргументована
дискусија

2

Предавање/трибина са
националном нивоу

Организација

4

(Без акредитације)

Водитељ трибине

5

Учешће у трибини

10

(излагање)

6.

(излагање)

7.

Присуство

2

Аргументована
дискусија

3

Предавање/трибина нa
међународном нивоу

Организација

5

(Без акредитације)

Водитељ трибине

6

Учешће у трибини

12

(излагање)
Присуство

3

Аргументована
дискусија

4

Списак присутних;
Извештај о активности
Писана припрема за
час/активност;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности
Писана припрема за
час/активност;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности

8.

Учешће у
комисијама/радним
групама на
акредитованим
трибинама, скуповима,
конференцијама,
сустретима ...

Рад у
комисији/радној
групи

8

Извештај
комисије/радне групе;
Фотографије;
Агенда трибине,
скупа...

9.

Учешће у јавним
дискусијама/расправам
а (нпр. Јавна расправа
поводом доношења
новог плана и програма
музичке школе...)

Учешће

7

Извештај;
Снимак јавне
дискусије/расправе;

10. Едукативне

радионице/предавања
за децу/ученике

Списак присутних
Реализација

4

Орагнизовање у
сарадњи са другим
институцијама

1

Писана припрема за
час/активност;
Наставни материјал;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности

Приказ књиге, приручника, стручног чланка, часописа и дидактичког материјала
из области образовања и васпитања
11. Приказ

Организација

1

Писана припрема за
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књиге/приручника

Реализација

5

час/активност;

Присуство

1

Књига/приручник;

Аргументована
дискусија

1

Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности

12. Приказ стручног

часописа/чланка/резултата истраживања ...

Организација

0

Реализација

3

Присуство

1

Аргументована
дискусија

1

Писана припрема за
активност;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности

13. Приказ дидактичког

средства/материјала

Израда

5

Приказ

3

Присуство

1

Аргументована
дискусија

1

Писана припрема за
активност;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности

Приказ блога, сајта, поста, аплета, друштвених мрежа и осталих
мултимедијалних садржаја
14. Приказ блога, сајта,

поста, аплета,
друштвених мрежа и
осталих
мултимедијалних
садржаја

15. Излагање са посећених
стручних усавршавања
(семинара, трибина,
скупова,
конференција...)

16. Имплементација

програма
акредитованих
активности у образовноваспитном раду кроз
час/активност

Организација

0

Реализација

2

Присуство

1

Аргументована
дискусија

1

Писана припрема за
активност;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности

Организација

0

Реализација

3

Присуство

1

Аргументована
дискусија

1

Организација

1

Реализација

5

Присуство

1

Аргументована
дискусија

1

Писана припрема за
излагање;
Списак присутних;
Евалуација;
Извештај о
реализованом
излагању;
Писана припрема за
активност;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности

17. Пројекат са пратећом
конкурсном
документацијом

Учешће у изради
пројекта

8 -15

Помоћ у реализацији
пројекта

5

Пројекат;
Писана припрема за
активност;
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Напомена: Школе саме
утврђују број бодова у
зависности од
обимности пројекта.

18. Програми локалне

самоуправе (Стратегије,
радна тела, еколошки
пројекти, превенција
безбедност у
саобраћају, програми
НСЗ, МУП,....)

19. Рад у конкурсним

комисијама (Креативна
школа, Сазнали на
семинару научили у
пракси,...)

20. Интерно истраживање
(узорак до 30
испитаника/одељење)

21. Интерно истраживање
(узорак до 100
испитаника)

22. Интерно истраживање
(репрезентативни
узорак)

23. Истраживања/пројекти

Реализација
пројектних
активности

4

Учешће у евалуација
пројекта

5

Координатор

3

Аутор програма

8

Сарадник у писању

5

Реализатор
активности

3

Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о
активности...
Пројекат/програм;
Припреме за
активности;
Списак присутних;
Фотографије;
Евалуација.

Евалуација програма

4

Учешће у раду
комисије

6

Орагнизација/реализација

6

Помоћ у реализацији

2

Презентација
истраживања

3

Присуство

1

Аргументована
дискусија

1

Извештај о
активности...

Орагнизација/Реализација

12

Документ/рад;

Помоћ у реализацији

4

Евалуација;

Презентација
истраживања

3

Списак присутних;

Присуство

1

Аргументована
дискусија

1

Извештај о
активности...

Орагнизација/Реализација

15

Документ/рад;

Помоћ у реализацији

6

Евалуација;

Презентација
истраживања

6

Списак присутних;

Присуство

1

Аргументована
дискусија

1

Извештај о
активности...

Организација

2

Документ/рад;

Извештаји комисије;
Фотографије;

Документ/рад;
Презентација;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;

Презентација;

Фотографије;

Презентација;

Фотографије;
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од националног значаја

Реализација

10

Презентација;

Помоћ у реализацији

4

Евалуација;

Презентација
истраживања

5

Списак присутних;

Присуство

1

Аргументована
дискусија

1

Фотографије;
Извештај о
активности...

Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књиге, приручника,
наставних средстава...
24. Објавивање/
публиковање
ауторског
истраживачког пројекта

25. Публиковање стручног
рада

26. Публиковање

књиге/приручника
у области рада

27. Публиковање уџбеника

28. Публиковање

мултимедијалних

Аутор

8

Документ/рад;
Презентација/припрем
а за активност;

Коаутор

5

Презентација

4

Присуство
презентацији

Евалуација;

1

Списак присутних;

Аргументована
дискусија

1

Аутор

7

Коаутор

4

Презентација

3

Присуство
презентацији

1

Аргументована
дискусија

1

Аутор

20

Коаутор

10

Презентација

4

Присуство
презентацији

1

Аргументована
дискусија

1

Фотографије;
Извештај о
активности...

Аутор

20

Документ/рад;

Коаутор

10

Презентација

4

Презентација/припрема за активност;

Присуство
презентацији

1

Аргументована
дискусија

1

Аутор

6

Коаутор

4

Фотографије;
Извештај о
активности...
Документ/рад;
Презентација/припрем
а за активност;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о
активности...
Документ/рад;
Презентација/припрема за активност;
Евалуација;
Списак присутних;

Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о
активности...
Документ/рад;
Презентација/припре-
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садржаја,наставних
средстава...

29. Рецензија

Презентација

3

ма за активност;

Присуство
презентацији

1

Евалуација;

Аргументована
дискусија

1

Фотографије;
Извештај о
активности...

Рецензија

6

Документ (уџбеник,
стручна књига...)

Рецензија

4

Документ (зборник,
радна свеска...)
Каталог програма
стручног
усавршавања;
Списак учесника по
семинару;

Списак присутних;

уџбеника,
стручне књиге...

30. Рецензија
зборника,
радне свеске...

31. Акредитација програма

Аутор

20

стручног усавршавања
у години акредитације

Водитељ/
реализатор-по
реализованом
семинару

2

32. Акредитација стручног

Организатор/и

10

Помоћ у
организацији

5

Излагач на скупу,
саветовању...

8

Организатор

8

Помоћ у
организацији

4

Излагач на скупу,
саветовању...

5

Присуство

4

Евалуација/дискусиј
а

2

скупа, саветовања,
трибине, летње/зимске
школе, конференције,
смотре...

33. Организовање стручног

скупа, саветовања,
трибине, конференције,
смотре... (без
акредитације)

34. Стручна посета

Агенда, списак
присутних, евалуација
активности;

Агенда, списак
присутних, евалуација
активности;

Списак присутних;
План посете;
Фотографије;
Извештај о
реализацији;
Евалуација.

35. Студијско путовање

Присуство

5

Аргументована
дискусија

2

(Без акредитације)

Списак присутних;
План
посета/путовања;
Фотографије;
Извештај о
реализацији;
Евалуација.

36. Рад са волонтерима/
студентима

Месечне активности

6

Извештај о раду;
Дневник рада са
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(ако није планирана 40часовном радном
недељом)

37. Стручни активи,

удружења, подружнице,
огранци на нивоу града
/општине која
доприноси унапређењу
и афирмацији
образовно-васпитног
процеса

студентима;
Фотографије;
Евалуација.
Председник

5

Члан

2

(присуство)

План рада актива,
удружења...
Вођење документације
(извештаји,
потписан/оверен
списак учесника);
Представља
удружење у јавности;
Информисање
чланова о
активностима и
плановима;
Записници са
састанака;Фотографиј
е

38. Администратор сајта

или фејсбук странице за
наставни предмет или
васпитно-образовну
област (ако није
планирано 40-часовном
радном недељом)

39. Учешће на конкурсу

„Креативна школа“,
„Сазнали на семинару
применили у пракси“,
„Дигитални час“...

3

Дневник активности;
Увид у администрацију
сајта.

База знања

10

Рад

Награђени рад

15

Рад

Учешће

3

Рад

Презентација

3

Припрема за
активност;

Присуство

1

Аргументована
дискусија

1

Администратор
(На месечном нивоу)

40. Презентација рада,

огледног/иновативног
часа/активности,
часописа, нових метода
путем постер
презентација

41. Предавања

саветника/представника
ШУ, МПНТР, ЗУОВ

Списак присутних;
Извештај о
активности.
Презентација рада ;

Присуство

1

Списак присутних;
Фотографије;
Евалуација.

42. Едукација/обука

Обука

5

Извештај о едукацији;

наставника за рад у
тимовима

43. Учествовање у изради

тестова за такмичења и
чланство у стручном
жирију (општински ниво)

Израда тестова-тест;
Учешће у изради/
Израда теста

3

Упознавање са
пропозицијама и
критеријумима
вредновања и
пролазности, у
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зависности од жирија;
Извештавање.

44. Учествовање у изради

тестова за такмичења и
чланство у стручном
жирију (регионални
ниво)

Учешће у изради/

4

Израда теста

Израда тестова-тест;
Упознавање са
пропозицијама и
критеријумима
вредновања и
пролазности, у
зависности од жирија;
Извештавање.

45. Учествовање у изради

тестова за такмичења и
чланство у стручном
жирију (ниво РСрбије)

Учешће у изради/

5

Израда тестова-тест;
Упознавање са
пропозицијама и
критеријумима
вредновања и
пролазности, у
зависности од жирија;

Израда теста

Извештавање;

46. Фокус/дискусиона група
у установи

Организација

4

Водитељ

6

Учесник

2

Писана припрема за
час/активност;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности

47. Наставници у оквиру

својих ужестручних
области у обавези су да
се континуирано едукују

Учешће
1
1 сат = 1 бод

48. Школа посебне

педагошке оријентације
(Монтесори, Декроли,
Штајнер...)

Презентација
активности колегама
из других школа

6

Писана припрема за
час/активност;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности

49. Школа као МОДЕЛ
ЦЕНТАР

50. Школа са огледном
класом

Организација/план
активности

9

Праћење/евалуација
активности унутар
установе

12

Презентовање
активности колегама
из других школа

6

Организација/план
активности

9

План активности;
Писана припрема за
час/активност;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о активности
План активности;
Писана припрема за
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Праћење/евалуација
активности унутар
установе

12

Презентовање
активности колегама
из других школа

6

51. Завршена/е друга/е

Информисање
колектива/Тима за
СУ

7

Оверена копија
дипломе

52. Завршене мастер

Информисање
колектива/Тима за
СУ

8

Оверена копија
дипломе

53. Завршен други

Информисање
колектива/Тима за
СУ

12

Оверена копија
дипломе

54. Завршена

Информисање
колектива/Тима за
СУ

12

Оверена копија
дипломе

55. Докторат

Информисање
колектива/Тима за
СУ

15

Оверена копија
дипломе

специјалистичке
струковна/е студије,
специјалистичке
академске студија/е
академске студије

факултет

специјализација (која
није предвиђена
Правилником о врсти
стручне спреме
наставника,стручних
сарадника )

час/активност;
Евалуација;
Списак присутних;
Фотографије;
Извештај о
активности;

Стручне посете и студијска путовања дефинисаан развојним планом
57.

Путовање организовано
у земљи или
иностранству ради
унапређивања знања и
искуства у оквиру
струке, односно
професије наставника,
васпитача и стручног
сарадника.

Организација

2

Реализација

8

Присуство

1

Аргументована
дискусија

2

Оверена копија
сертификата

Такмичења и смотре
58.

Међународна такмичења
и смотре ван земље

Припремање
ученика и учешће
Корепетитор

20

По писменом позиву
од стране установе
организатора
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59.

Републичка и
међународна такмичења
и смотре у
земљи(Републичко
такмичење, Фестивал
музичких шкоа...)

Припремање
ученика и учешће
Корепетитор

20

По писменом позиву
од стране установе
организатора

60.

Остала такмичења у
земљи

Припремање
ученика и учешће

15

По писменом позиву
од стране установе
организатора

5

По писменој пријави
учешћа

20

По писменом позиву
од стране установе
организатора

20

По писменом позиву
од стране установе
организатора

10

По писменом позиву
од стране установе
организатора

Корепетитор
61.

Школска затворена и
отворена такмичења

Припремање
ученика и учешће
Корепетитор

62.

63.

Организациони тим у
организацији
Републичког такмичења
и Фестивала осталог

План расподеле
задужења

Организациони тим у
организацији такмичења
и смотри од
међународног нивоа

План расподеле
задужења

Организовање
такмичења
Учешће у
реализацији
такмичења и смотри

Организовање
такмичења
Учешће у
реализацији
такмичења и смотри

64.

Организациони тим у
организацији такмичења
и смотри од школског,
општинског нивоа

План расподеле
задужења
Организовање
такмичења
Учешће у
реализацији
такмичења и смотри

65.

Чланови тима за
реализацију

Учешће у
реализацији
такмичења и смотри

10

По писменом позиву
од стране установе
организатора

66.

Присуство на
активностима током
организованих
манифестација

Присуство
концертима,
округлим
столовима,
посетама итд.

1 по
активо
сти

Списак присутних;

Учешће у раду жирија

По писменом позиву
од стране установе
домаћина

5

По писменом позиву
од стране установе
домаћина

67.

Фотографије
Извештај о активности
од стране
организатора

Маркетинг школе
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69.

ПР менаџмент/ особа
задужена за односе са
јавношћу

8 по урађеној
емисији, а 5
по
активности
(по изјави,
интервјуу,
гостовању
на ТВ...)

Изјаве, интервјуи,
гостовања на
медијима, саопштења,
израда и дистрибуција
промотивног
материјала итд.

70.

Активности промоције
школе / организатор и
руководилац

10

Промотивни концерти
по школама, вртићима

71.

Активности промоције
школе / учешће у
културним дешавањима
у граду

8

Припремање и наступ
ученика на (отварању
изложбе, песничко
вече, презентација
књиге

72.

Концерти по
поводу(Божићни,
Ускршњи, за Дан
Града....)

Организатор

10

Фотографије

Учесник

5

Извештај о активности

Слушалац

1

Концерти у оквиру
установе (мимо редовних
уч концерата интерних и
јавних часова)

Организатор

5

Учесник

2

Слушалац

1

73.

Фотографије
Извештај о активности

Сугестије за квалитетнију организацију стручног усавршавања у
установи
Активности које су планиране 40-часовном радном недељом (сем оних које
су назначене да су планиране у сврху стручног усавршавања) не могу се подвести
под стручно усавршавање (присуство седницама стручних већа или тимова...).
Како би нека активност била окарактерисана као стручно усавршавање,
неопходно је да:
● Развија компетенције наставника (К1, К2, К3 и К4);
● Води унапређивању неке кључне области/подручја рада установе;
● Применљива у
функционише;

датим

околностима

у

којима

установа

● При избору активности које ће водити јачању капацитета
појединца и установе треба водити рачуна да се унапређују
области рада школе које су кроз процес самовредновања
процењене као „слаба страна“ рада појединца и установе.
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Школа:
● Прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања
● Води евиденцију о стручном усавршавању и професионалном
развоју
● На крају радне, односно школске године издаје потврду о броју
бодова
остварених у
петогодишњем
периоду
стручног
усавршавања у складу са овим правилником
● Вреднује примену наученог у оквиру стручног усавршавања у раду
и допринос стручног усавршавања развоју и постигнућима деце и
ученика
●

Анализира резултате самовредновања, стручно-педагошког
надзора и спољашњег вредновања рада установе

●

Предузима мере за унапређивање компетенција према утврђеним
потребама

●

Упућује на стручно усавршавање оне, који у петогодишњем
периоду нису остварили најмање 100 бодова и предузима мере за
унапређивање њихових компетенција.

Наставник, и стручни сарадник може током рада и професионалног развоја
да напредује стицањем звања: педагошки саветник, самостални педагошки
саветник, виши педагошки саветник и високи педагошки саветник под условима и
по поступку утврђеним правилником о сталном стручном усавршавању и
напредовању („Службени гласник РС“, број 48/18).

ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
● Праћење остваривања Школског програма ће се остварити кроз:
● Евалуација рада Стручних већа
● Евалуација рада Стручних актива
● Евалуацију рада Разредних већа
● Евалуација рада Стручних тимова
● Евалуација постигнућа ученика - исходи ОВ - рада
● Евалуациј а реализације Развојног плана школе
● Евалуација Посебних програма школе
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Подаци из извештаја о раду школе служе стручним органима школе који
вреднују квалитет рада и предузимају мере за унапређивање, односно
обезбеђивање квалитета рада, а самим тим и прате остварење школског
програма.
Подаци који се током године прикупљају сумирају се и функционално
обрађују. На нивоу колектива потребно је уједначити начин на који запослени
подносе индивидуалне извештаје о свом раду.

●

Установа самостално креира образац који би важио за све
запослене, како би се подаци могли лако сумирати и како би
извештај био прегледан и употребљив за даље коришћење
(стручним органима установе, појединцима, надлежним органима).

●

Извештај о раду запосленог саставни је део портфолија
професионалног развоја, а примерак извештаја се налази и у
евиденцији стручног већа у којем је запослени ангажован.

●

Извештај о раду запосленог служи као основа за писање
извештаја о раду стручног већа у којем је запослени ангажован.
Извештаји о раду стручних већа су основа за писање извештаја о
раду установе и они су обавезни прилози (баш као што су
глобални планови наставника и стручних сарадника прилози
годишњем плану рада установе).

●

Извештај о раду установе прати структуру годишњег плана рада и
садржи конкретне податке о реализацији свих планираних
активности, као и оних активности које су накнадно уграђене у
годишњи план рада.

● За потребе писања извештаја подаци се прикупљају од свих
запослених на исти начин. Установа за себе креира образац, који
ће водитити рачуна о специфичностима годишњег плана рада
установе, и омогућити прецизно извештавање по свим сегментима
годишњег плана рада.
●

Извештај о раду запосленог (тзв. појединачни извештај) садржи
податке из решења о четрдесеточасовној радној недељи, као и
годишњег плана рада који укључује и план стручног усавршавања
запосленог у установи и изван ње.

● Стручни сарадници пишу извештај сходно прописаним областима
рада свог радног места.

Извештај запосленог (појединачни извештај) садржи следеће
податке:
● Kратак општи осврт на реализацију школског програма и плана
рада (уз податке о разредима у којима је програм реализован,
укључујући и податке о броју часова, евентуалним разлозима због
којих програм није реализован у целости, запажањима о
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прилагођавањима специфичним условима рада или потребама
ученика и класе и сл.).
● Успех ученика из предмета који запослени предаје по разредима
(полугодишња и годишња просечна оцена).
● Евалуација ИОП –а 1, 2, 3
● Постигнућа ученика на годишњем испиту.
● Број часова припреме ученика за испите: годишњи /пријемни /
поправни / разредни…
● Број часова допунске наставе и број ученика на допунској настави.
Процена ефикасности.
● Број часова додатне наставе и број ученика на додатној настави.
Процена ефикасности.
● Успех ученика на такмичењима из предмета који наставник
предаје.
● Ваннаставне активности (број часова,
евентуалне похвале, захвалнице и сл.).

списак

активности,

● Учешће у пројектима на школском нивоу.
● Сарадња са партнерима из локалне заједнице.
● Рад у стручним органима школе (навести назив органа – већа,
тима, актива, и број састанака који се могу потврдити записником).
● Сарадња са стручним друштвима.
● Број сати стручног усавршавања у надлежности установе и списак
активности које су реализоване (табеларно), са датумом
реализације и списком колега који су посматрали / присуствовали
угледном часу или другом облику стручног усавршавања у
надлежности установе.
● Број бодова по основу присуства акредитованим програмима
обука и скуповима (табеларан преглед акредитованих програма
обука и скупова, датум и место реализације обуке, каталошки број
обуке и вредност у бодовима).
● Сарадња са родитељима / законским заступницима (број
родитељских састанака и број индивидуалних састанака, сарадња
при реализацији ИОП-а, програма превенције насиља,
укључивање родитеља у активности школе и сл.).
● Осврт на све оно што је био годишњи план рада запосленог.
● Запослени који је стекао звање пише и посебан део извештаја о
раду у звању, на основу решења директора о раду у звању.
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На основу члана 119. став 1. тачка 2), а у вези са чланом 61. Закона о
основама система образовања и васпитања ("Службени гласник РС" бр.88/2017,
27/18, 10/19, 6/20) и члана 45 став 1 тачка 1), Сатута ШОМО''Стеван Христић'',
Школски одбор Школе за основно музичко образовање ,,Стеван Христић, је на
седници одржаној дана 30.06.2020. године, једногласно донео је

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2020-2024

Председник Школског одбора
_____________________________
Јован Анђелковић

Директор ШОМО “Стеван Христић“
____________________________________
СандраМилутиновић
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